SurroundCook - Indbygningsovn med varmluft
BPB331021M

FORVENT DET PERFEKTE HVER GANG
Gylden gratin. Sprød oksefilet. Blød chokoladekage. Ens resultater med
præcis varme. Takket være SurroundCook ovnens blæserteknologi. Én eller
flere retter. Slut med at vende maden. Opfylder dine forventninger. Altid.

Pyrolyseovn med selvrensende ovnrum i energiklasse A+ i rustfrit stål med
AntiFingerPrint belægning. Enkelt ovn der betjenes med praktiske pop-ud
knapper, der også kan trykkes ind under tilberedningen. En rengøringsvenlig
ovn udenpå, såvel som indeni.

Fordele og funktioner
En selvrensende ovn
Med en enkelt berøring af den Pyrolytiske
rensningsfunktion omdannes snavs, fedt og madrester i
ovnen til aske, der nemt kan tørres af med en fugtig
klud.

Jævnt tilberedt overalt
Med denne ovn er energieffektiv brug også effektiv
tilberedning. Det nye system, Hot Air, får den varme luft
til at cirkulere jævnt i hele ovnrummet. Det betyder at
temperaturen kan reduceres op til 20%, hvilket sparer
dig tid og energi.

Hurtigt overblik over status for tilberedningen
Timerdisplayet giver et hurtigt overblik over den
aktuelle status for tilberedningen. Den tydelige skærm
giver dig mulighed for at indstille en alarm, tjekke den
resterende tid og justere timeren helt præcist.

Tilbered mere på én gang med perfekt resultat
Varmlufts varmelegemet i vores ovn sikrer, at dine retter tilberedes ens og
lækkert – selv med tre bageplader inde på samme tid. Du er sikker på at hver
portion er ligeså perfekt tilberedt.
Ovnen, der forbliver kølig udenpå
IsoFront Top®-ovnlågen holdes kølig udvendigt – hvilket giver en sikker
betjening i alle situationer.

• Multifunktionsovn med ægte varmluft
• Elektronisk ur med optælling, minutur og start-stop automatik
• Pop-ud knapper
• 2 pyrolyse programmer
• Blæserautomatik
• Lysautomatik
• Elektronisk temperaturstyring
• Automatisk temperaturforslag
• Automatisk sluk af ovn
• Katalysator ved pyrolyse
• Restvarmeindikator
• Halogen ovnbelysning, bag
• AntiFingerPrint
• Aktiv kølesystem
• Rengøringsvenlig ovnlåge - kan skilles ad uden brug af værktøj
• Børnesikring af betjeningspanel
• Børnesikring af ovnlågen
• IsoFront Top® kold ovnlåge
• Medfølgende tilbehør: 1 bradepande, 2 bageplader, 1 grillrist
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Tekniske data
Produktserie
Farve
Ovnrum, rengøring
Ovnrum netto, ltr.
Emalje, sider/bagvæg
Energieffektivitetsklasse
Udvendige mål, HxBxD, mm
Indbygningsmål, HxBxD, mm
Bagepladeareal, cm²
Temperaturinterval
Grilleffekt, W
Tekstfarve i display
Energiforbrug traditionel ovn,
kWh/cyklus
Energiforbrug varmluftsovn,
kWh/cyklus
Lydniveau max., dB(A)
Ledningslængde, m
Tilslutningseffekt, W
Elementspænding, V
El-tilslutning, amp.
EAN

SurroundCook
Rustfri stål med AntiFingerPrint
Pyrolyse
72
Clean emalje
A+
594x594x568
600x560x550
1424
30°C - 300°C
2300
Hvid
0.93
0.69
44
1,6
3490
220-240
16
7332543731268

