60cm elektriche inouwoven, TFT dipla, total team,
prole
Modern erie

F6011MODVPTX
Deze ertazzoni Modern erie 60cm Total team Prole inouwoven iedt de grootte innenoven inhoud in zijn klae,
namelijk maar lieft 76 liter. Met 11 functie i het ideaal voor allerlei gerechten, zoal akken of recepten die traag koken
vereien, zoal ovenchotel. De conventionele tand i uittekend voor het akken van cake, terwijl de hetelucht tand
zorgt voor een gelijkmatige warmteverdeling op alle vijf niveau voor raden en akken zonder maakoverdracht. Met de
infraroodgrill i krachtig chroeien en grillen over een groot oppervlak mogelijk. De oven kan gemakkelijk worden ediend
d.m.v. een groot geruikvriendelijk TFT dipla. Hiermee wordt ook de kerntemperatuurmeter en de ertazzoni Aitant
edient. Het prole reiniging teem i geaeerd op het geruik van een programma met zeer hoge temperaturen.
Hiermee reinigt u de oven gemakkelijk zelf zonder geruik te maken van reinigingmiddelen. Het Total team teem
helpt u nel en gezond maaltijden te ereiden met ehulp van toom. Vitamine, mineralen en maak lijven optimaal
ehouden. Het waterreervoir kan tijden het koken gevuld worden zonder dat het kookprogramma wordt onderroken. De
oft open & cloe deur i voorzien van viervoudig gla voor een veilig en efficiënt geruik. Verkrijgaar in roetvrij taal,
zink, koper en caronio.
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Afmeting

60 cm

nergieron oven

elektrich

Oven tpe

total team / elektriche prole

Tpe grill

elektrich

Oven functie

Aitant / convectie / convectie / convectie grill / grill / onderwarmte /
onderwarmte-ovenwarmte / reiniging / nel voorverwarmen / peciale functie /
total team / turo

Inhoud

76 L

Oven ediening

Tiptoet TFT dipla

innendeur oven

viervoudig

Gla innendeur oven
verwijderaar.

ja

Afwerking innenoven

prole grij emaille

Kook niveau oven

5

Timer

Kooktijd / tarttijd / timer met uitchakelfunctie

Automatiche kook
intellingen

met aitent

Kerntemperatuurmeter

ja

Deurcharnier

oft-motion

Telecopiche geleider

1

Draadrooter

1 extra zwaar

raadlede

1 geëmailleerd + 1 geëmailleerd diep + 1 geperforeerde toom chaal

Ovenverlichting

duel

peciale functie

eco / aat / rijzen / ontdooien / warmhouden / drogen

Reinigingteem

Hdro Clean en Prole reiniging (met co functie)

Techniche pecificatie
nergie klae

A++

Aanluitwaarden

220/240 V - 50/60 Hz

Nominaal vermogen

2800W
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