
Ovnen, der forbliver kølig udenpå
IsoFront Top®-ovnlågen holdes kølig udvendigt – hvilket giver en sikker 
betjening i alle situationer.

Fantastiske gourmet retter med professionel hjælp
Det store LCD display hjælper dig til at lave fantastiske gourmet retter med 
ovnens opskriftsfunktion. Ved automatisk at justere temperatur- og 
tidsindstillingerne til et bredt udvalg af retter, får du fuldt styr på din madlavning.

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.

Design i højeste kvalitet og en førsteklasses 
ydeevne
SoftMotion™-teknologien i denne ovnlåge sikrer, at den 
altid lukkes blødt og stille – ingen smækken med lågen 
og en førsteklasses kvalitetsfølelse.

Perfekte resultater med madlavningstermometeret
Med det integrerede stegetermometer kan du måle 
kernetemperaturen af din ret under tilberedningen. Så 
får du perfekte resultater hver gang. 
Stege-/madlavningstermometeret er ideel til både 
stegning og bagning.

Multifunktionsovn med stort ovnrum, markedets største bageplader og blød 
lukning af ovnlågen. Ovnen har integreret madlavnings-/stegetermometer med 
visning af resttid samt stort touchbetjent display med mange funktioner. En 
kvalitetsovn med pyrolytisk selvrens. Føres hos udvalgte forhandlere.

Rød. Medium. Gennemstegt. Du bestemmer.
Din nye sous chef. Til perfekte retter. Brug Food Sensor til at indstille ovnen til 
den ønskede stegning - rød, medium eller gennemstegt. Fra møre stege til 
chokoladefondant uden at skulle åbne ovnlågen.

Fordele og funktioner

• Multifunktionsovn med ægte varmluft
• Touch betjening
• 3 pyrolyse programmer
• Soft Closing
• Blæserautomatik
• Lysautomatik
• Hurtig opvarmningsfunktion
• Elektronisk temperaturstyring
• Indbygget kogebog
• Automatisk temperaturforslag
• Automatiske vægtprogrammer
• Display med mulighed for flere sprog
• Katalysator ved pyrolyse
• Restvarmeindikator
• Madlavningstermometer med autosluk og resttid
• 20 favoritprogrammer 
• Bageoversigt på indersiden af ovnlågen
• FloodLight™ dobbelt halogen ovnbelysning
• PerfectEntry ovnribber
• 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 rist 
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Produktserie SenseCook
Farve Rustfri stål med AntiFingerPrint
Ovnrum, rengøring Pyrolyse
Ovnrum netto, ltr. 71
Emalje, sider/bagvæg Clean emalje
Energieffektivitetsklasse A+
Udvendige mål, HxBxD, mm 594x595x567
Indbygningsmål, HxBxD, mm 590x560x550
Bagepladeareal, cm² 1424
Temperaturinterval 30°C - 300°C
Vandtank, kapacitet
Grilleffekt, W 2300
Tekstfarve i display Hvid
Energiforbrug traditionel ovn, 
kWh/cyklus 1.09

Energiforbrug varmluftsovn, 
kWh/cyklus 0.69

Lydniveau max., dB(A) 48
Ledningslængde, m 1.5
Tilslutningseffekt, W 3500
Elementspænding, V 230
El-tilslutning, amp. 16
EAN 7332543728268
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