90 cm Inductie top, lektriche Oven top line
Mater erie

MA95I1XT
Dit ertazzoni Mater erie model iedt veelzijdigheid en voegt tijl toe aan uw keuken. De oven heeft 11 verchillende
functie: van convectie, akken en grillen tot nel voorverwarmen. De deur met drievoudige eglazing voorkomt hitteverlie
en de oft cloe charnieren garanderen een relaxte manier van werken.
De kookplaat heeft een inductie kookveld met vijf verchillende verwarmingzone, incluief een ooter functie, pan
detectie en een ret warmte indicatie voor elke zone.
en ijpaende afzuigkap en rugwand zijn leveraar.
De kleuren op uw monitor kunnen afwijken, afhankelijk van uw intellingen. Neem contact op met uw dealer voor meer
informatie.

pecificatie
igenchappen
Vangchaal
Afmeting

90 cm

Kookzone

5

Inductie zone

5, incluief 2 flexzone

Vangchaal tpe

inductie
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pecificatie
igenchappen
Vangchaal
Afmeting

90 cm

Kookzone

5

Inductie zone

5, incluief 2 flexzone

Vangchaal tpe

inductie

Kookplaat ediening

knoppen

knoppen

maief metaal

Optaande rand

ja

Kook zone
Linkvoor

(210 x 200 mm) 1600 W - 1850 W

Rechtvoor

(210 x 200 mm) 1600 W - 1850 W

Midden

(ø 265 mm) 2300 W - 3000 W

Linkachter

(210 x 200 mm) 2100 W - 3000 W

Rechtachter

(210 x 200 mm) 2100 W - 3000 W

Oven cavit
Oven configuratie

enkel

nergieron oven

elektrich

Oven tpe

elektriche multifunctie

Tpe grill

elektrich

Oven functie

ovenwarmte / convectie / convectie / convectie grill / grill / onderwarmte /
onderwarmte-ovenwarmte / ontdooien / ovenlicht / pizza / nel voorverwarmen

Inhoud

103 l

Oven convectieteem

enkel met verwarmingelement

nergieklae oven

A

Oven ediening

knoppen / thermometer

innendeur oven

drievoudig

Gla innendeur oven
verwijderaar.

ja

Mantelkoeling

ja

Kook niveau oven

4

Ovendeur luiting

oft cloing
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Mantelkoeling

ja

Kook niveau oven

4

Ovendeur luiting

oft cloing

Telecopiche geleider

1 tandaard

Draadrooter

2 verchroomd

raadlede

1 geëmailleerd

Rooter voor raadlede

ja

Ovenverlichting

duel

Onderzijde
Opergruimte

lade

telpoten

roetvrij taal

Techniche pecificatie
nergie klae

A

Aanluitwaarden

220/240 V - 50/60 Hz – 3x16 A

Nominaal vermogen

10900 W

Afmetingen
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