
EOR3420AOW Kalusteuuni

Uudelleen muotoiltu luukku

Sivusaranoitu uuni helpottaa uunin käyttöä. Uusi
muotoilu yhdistää kätevyyden ja tyylikkyyden.

Käytä tila tehokkaasti hyväksi - kaikki ruoat
kypsyvät tasaisesti
UltraFanPlus-lämmitysjärjestelmän XL-kokoisen
tuulettimen ja ilmaa ohjaavan muotoilun ansiosta
ruoka kypsyy tasaisesti asetitpa ruoan minne tahansa
uunikammion sisällä.

Helposti puhdistettava lasiluukku

Tämän uuninluukun lasi on helppo puhdistaa. Voit
poistaa luukun ja lasipaneelit kokonaan nopeaa
puhdistusta varten.

Muita keskeisiä ominaisuuksia:
Pizza-toiminto takaa rapean pohjan ja mehukkaan täytteen•

LED-näyttö ja vääntimet•

Muut ominaisuudet:

Kalusteuuni•
Monitoimiuuni kiertoilmavastuksella•
Sivusarainoitu uuni•
Elektroniset toiminnot: Merkkiääni,
Kypsennysaika, Loppumisajan asetus,
Hälytysajastin, Aika

•

Kiiltävä emali, helppo pitää puhtaana•
Helposti puhdistettava luukku•
Alastaittuva ylävastus helpottaa
puhdistamista

•

Alas taittuva grillivastus•
Viilennystuuletin•
Lapsilukko luukussa•
Teleskooppikannattimet vakiona:
TR1LV-teleskooppikannattimet

•

Laskennallinen energialuokka:•

Tekniset tiedot:

Väri : Valkoinen•
Tuoteryhmä : Erillisuuni•
Asennus/sijoitus : Kalusteisiin sijoitettava•
Kypsennystavat : Monitoimiuuni•
Uunin vastukset : Alälämpö (alavastus), Grilli (grillivastus), Grilli +
ylä + tuuletin, Valo, Rengas+tuuletin, Ylä+ala, Tuuletin+grilli,
Tuuletin+grilli+ala, ylä+grilli

•

Uunipellit : 1 emaloitu uunipannu, 2 emaloitua leivinpeltiä•
Uuniritilä : 1 kromattu ritilä•
Kannatintasot kpl : 5•
Peltien kannattimet : Teräslankakannattimet•
Liitäntäteho (W) : 2780•
Grillin teho max (W) : 2700•
Alalämpö teho (W) : 1000•
Ylälämpö teho (W) : 1000•
Grillivastuksen teho (W) : 1700•
Kiertoilmavastuksen teho (W) : 2400•
Uunin valo : 1 kpl, Takana halogen•
Uunin sisäpinta : Helposti puhdistettava emali/Aqua Clean•
Uunilampun teho (W) : 40•
Energiatehokkuusluokka : A•
Energiankulutus normaalikäytössä (kWh) : 0.93•
Energiankulutus kiertoilmalla (kWh) : 0.81•
Uunin lämpötila-alue : 50°C - 275°C•
Äänitaso (dB(A) 1 re pW) : 45•
Uuninluukun materiaali : 1 horisontaalinen lista, 2-kertainen lasi•
Luukun lämpötila (°C huonelämpöt. EN30/60335-1) : 40•
Lisäominaisuudet/lisätoiminnot : Alastaittuva grillivastus•
Uunitilan nettotilavuus (ltr) : 72•
Pellin paistopinta-ala (cm²) : 1424•
Jännite (V) : 220-240•
Pistokkeen tyyppi : Suojamaadoitettu•
Virtajohdon pituus (m) : 1,6•
Nettopaino (kg) : 29.5•
Korkeus (mm) : 594•
Leveys (mm) : 594•
Syvyys (mm) : 568•

Tuotekuvaus:
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