
KPE742220M Inbouwoven

Rare. Medium. Well done. At your command.

Introducing your new sous chef. Your new tool in the search for the juiciest rack
of lamb, the most tender fillet of salmon. Use the Food Sensor to set the oven
to how you want your dish cooked - rare, medium, well done. Without even
opening the oven door, everything from tender joints of meat to molten
chocolate fondants are controlled and mastered.

Perfecte resultaten met de voedingssensor

Dankzij de voedingssensor van deze oven kunt u de
kerntemperatuur in het midden van uw gerecht tijdens
het kookproces meten. Zo krijgt u altijd weer perfecte
resultaten.

Een zelfreinigende oven

Met een aanraking van de Pyrolytische
reinigingsfunctie worden vuil, vet en voedselresten in
de oven omgetoverd tot assen die u makkelijk met
een vochtig doek kunt wegvegen.

Meer voordelen :
Het Soft Closing-deursysteem zorgt voor een zachte en geruisloze sluiting van
de deur

•

Een groot LCD-display dat dankzij de unieke recepthulpfunctie van de oven
telkens weer geweldige resultaten garandeert.

•

Het slimme Hot Air-convectiesysteem zorgt ervoor dat de warme lucht
gelijkmatig in de ovenruimte circuleert voor een sneller en energiezuiniger

•

Kenmerken :

Multifunctionele heteluchtoven•
SoftMotion™ - zacht sluitende deur•
TouchControl bediening•
Groot LCD met uitgebreide functies en
voorgeprogrammeerde recepten

•

90 recepten/automatische programma's•
19 verwarmingsfuncties•
Voorgeprogrammeerde recepten•
Automatische gewichtsgestuurde
programma's

•

Geheugenfunctie voor favoriete
programma's

•

Kerntemperatuursensor•
Snelopwarmfunctie•
Isofront® Top koele ovendeur•
Ovenruimte: 43 liter•
Kinderbeveiliging•
Automatische ovenverlichting bij
deuropening

•

Neerklapbare grill voor een eenvoudige
reiniging

•

Automatisch temperatuurvoorstel•
Elektronische temperatuurregeling•
Gebruik van de restwarmte voor
energiebesparing

•

Ovenfuncties: Onderwarmte,
Broodbakfunctie, Gratineren,
Conventioneel (boven- &onderwarmte),
Ontdooifunctie, Deegrijsfunctie,
Drogen, ECO braden, Tweekringsgrill,
Bevroren gerechten, Grill,
Warmhouden, Lage temperatuur
garen/Slow cooking, Multi hetelucht
(vochtig), Pizzafunctie, Borden
verwarmen, Inmaken, Multi hetelucht,
Infrathermgrill

•

Temperatuur instelbaar van 30°C -•

Technische gegevens :

Inbouwmaten hxbxd (mm) : 450x560x550•
Buitenmaten hxbxd (mm) : 455x594x567•
Ampère : 16•
Aansluitwaarde (W) : 3000•
Type oven : Hetelucht oven•
Energie-efficiëntieklasse : A+•
Energie-efficiëntie-index : 80.8•
Energieverbruik hetelucht (kWh/cyclus) : 0.59•
Energieverbruik conventioneel (kWh/cyclus) : 0.89•
Ovenenergie : Elektrisch•
Aantal ovenruimten : 1•
Netto inhoud oven (L) : 43•
Geluidsniveau (dB(A)) : 48•
Energieverbruik in stand-by (W) : 0.99•
Grootte van grootste bakplaat (cm²) : 1424•
Netspanning (V) : 220-240•
Euro-stekker : Euro-stekker•
Lengte aansluitsnoer (m) : 1.5•
Productnummer : 944 066 403•

Productbeschrijving :

Compact,
multifunctionele
heteluchtoven, pyrolyse,
45 cm, rvs
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