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N 70, Stoomoven, 60 x 45 cm, inox
C17DR02N1

Optionele accessoires

Z11SZ00X0 SeamlessCombination tussenbodem
Z13CV06S0 Decorlijst

Compacte stoomoven - voor het grootste genot en gezonde
voeding

√ Sous vide - intensieve smaken met gevacumeerde gerechten in de
FullSteam oven.

√ ShiftControl - snelle navigatie door het menu en eenvoudige
bediening met het TFT-display.

√ Soft Close + Soft Opening - het dempingsysteem zorgt ervoor dat
de deur zachtjes opent en sluit

Uitrusting

Technische Data

Kleur / -materiaal voorzijde : inox
Uitvoering : Inbouw
Inbouwafmetingen (hxbxd) : 450-455 x 560-568 x 550  mm
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd : 530 x 650 x 710  mm
Materiaal bedieningspaneel : roestvrij staal
Materiaal deur : Glas
Nettogewicht : 25,023  kg
Keurmerken : CE, VDE
Lengte elektriciteitssnoer : 150  cm
EAN-code : 4242004214120
Aansluitwaarde : 1750  W
Minimale smeltveiligheid : 10  A
Spanning : 220-240  V
Frequentie : 50; 60  Hz
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Keurmerken : CE, VDE
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N 70, Stoomoven, 60 x 45 cm, inox
C17DR02N1

Uitrusting

Verwarmingssystemen en functies:

Design:

● 2,5“-TFT kleur- en tekstdisplay met ShiftControl

● SoftOpening deuropening, SoftClose deursluiting, Klapdeur

● Ovenruimte: Roestvrijstalen binnenruimte

Reiniging:

Comfort / Zekerheid:

● Inhoud: 38 liter

● Automatische programma's

● 20 automatische programma's

● Temperatuur deur max. 40°C

● Elektronische klok

● Verlichte ovenruimte

● Inhoud watertank: 1.3 liter

● Indicatie voor lege watertank

● Stoomgenerator in de ovenruimte

● Geforceerde koeling met naventilatie

● Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur,
Opwarmingsindicatie, Automatische programma's

● kinderbeveiliging

Inhangroosters / uittreksysteem:

Toebehoren:

● Spons, Stoomreservoir met gaatjes, formaat L, Stoomreservoir
zonder gaatjes, formaat L

Technische specificaties:

● Lengte aansluitsnoer: 1,5 m

● Aansluitwaarde: 1,75 kW

● Afmetingen (hxbxd):
45.5 cm x 59.6 cm x 54.8 cm

● Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de
maatschetsen aanhouden
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Maatschetsen


