90 cm 6 rander lektriche Duele Oven top line
Profeional erie

PRO96L2XT
Dit duel oven fornui iedt veelzijdigheid en i tijlvol in uw keuken. De grote elektriche oven heeft 11 functie, van
convectie, akken en grillen tot hetelucht verwarmen. De digitale programmaklok garandeert u een perfecte controle
tijden het koken; het laat de gekozen ovenfunctie zien, houdt de kooktijd ij en geeft de werkelijke oventemperatuur aan.
De handige tweede oven, met draaipit, heeft ze functie. eiden heen een deur met drievoudige eglazing om
warmteverlie te voorkomen. De kookplaat heeft ze meing garander, incluief een Dual wokrander, intelaar
vanaf delicaat udderen tot en met full power. 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

6

Garander

6

Vangchaal tpe

ga

Vangchaal deign

roetvrij taal vierkant
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pecificatie
igenchappen
Vangchaal
Afmeting

90 cm

Kookzone

6

Garander

6

Vangchaal tpe

ga

Vangchaal deign

roetvrij taal vierkant

Kookplaat ediening

knoppen

knoppen

metalen knoppen

rander tpe

meing

Pandrager

gietijzer

Continu rapen

ja

Vlameveiliging

ja

Éénknopontteking

ja

Optaande rand

ja

Wok ring

ja

udder ring

ja

Kook zone
Dual wok

0.48 kW - 5 kW

Medium rander

0.60 kW - 1.75 kW (3)

udder rander

0.48 kW - 1 kW (1)

Oven cavit
Oven configuratie

duel

nergieron oven

elektrich

Tpe hoofd oven

elektriche multifunctie

Tpe grill hoofd oven

elektrich

Functie hoofd oven

akken / ovenwarmte / convectie / convectie akken / convectie grill / drogen /
grill / onderwarmte / ontdooien / ovenlicht / pizza / nel voorverwarmen

Hoofd oven volume

69 l

Hoofd oven
convectieteem

enkel met verwarmingelement

nergieklae hoofdoven

A
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Hoofd oven
convectieteem

enkel met verwarmingelement

nergieklae hoofdoven

A

Tpe tweede oven

elektriche conventioneel

Tpe grill tweede oven

elektrich

Functie tweede oven

akken / ovenwarmte / Draaipit / grill / onderwarmte / ovenlicht

Tweede oven volume

38 l

nergieklae tweede oven

A+

Oveninhoud tweede oven

38 l

Oven ediening

digitale programmaklok tiptoet / knoppen

innendeur oven

drievoudig

Gla innendeur oven
verwijderaar.

ja

Mantelkoeling

ja

Kook niveau oven

4

Timer

digitale programmaklok tiptoet

Kerntemperatuurmeter

ja

Ovendeur luiting

oft cloing

Telecopiche geleider

1 tandaard

Draadrooter

2 verchroomd

raadlede

1 geëmailleerd

Rooter voor raadlede

ja

Ovenverlichting

enkel

Onderzijde
Opergruimte

lade

telpoten

roetvrij taal

Techniche pecificatie
Aanluitwaarden

220/240 V - 50Hz - 17.90 A

Nominaal vermogen

4100 W

Afmetingen
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