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N 70, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, Inox
C17MR02N0

Optionele accessoires

Z11SZ00X0 SeamlessCombination tussenbodem
Z13CV05S0 Afdekstrip oven
Z13CV06S0 Decorlijst
Z1913X0 Broodbak-pizzasteen

Compacte oven met magnetron - nog meer mogelijkheden voor
een snelle en comfortabele bereiding in een kleine ruimte

√ CircoTherm® – Het buitengewone heteluchtsysteem die bakken
op vier niveaus tegelijk mogelijk maakt.

√ Gecombineerde oven en magnetron - de handige oplossing om
ruimte en tijd te besparen

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

√ LED binnenverlichting - optimaal licht, daar waar je het nodig
hebt.

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

Uitrusting

Technische Data

Soort magnetron : Combimagnetron
Soort besturing : Elektronisch
Kleur / -materiaal voorzijde : Inox
Afmetingen (HxBxD) : 455 x 596 x 548  mm
Afmetingen binnenruimte hxbxd : 237.0 x 480 x 392.0  mm
Lengte elektriciteitssnoer : 150,0  cm
Nettogewicht : 35,7  kg
Brutogewicht : 38,0  kg
EAN-code : 4242004182160
Maximaal magnetronvermogen : 900  W
Aansluitwaarde : 3600  W
Minimale smeltveiligheid : 16  A
Spanning : 220-240  V
Frequentie : 60; 50  Hz
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Afmetingen binnenruimte hxbxd : 237.0 x 480 x 392.0  mm
Meegeleverde toebehoren : 1 x Combi rooster, 1 x Universele
braadslede
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Uitrusting

Verwarmingssystemen en functies:

● Compacte bakoven met magnetron met 6 verwarmingssystemen:
Grootvlakgrill, Hetelucht Eco, Kleinvlakgrill, Thermogrill,
Verwarmen servies, 4D Circo Therm®

● Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron: combi-
magnetron constant, Magnetron

● Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360
W, 600 W, max.) met inverter techniek

● Ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten:
Automatische programma's

● Snel voorverwarmen

Design:

● Handgreep

Comfort:

● Inhoud: 45 liter

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

● 14 automatische programma's

● Temperatuurregeling van 30 °C - 275 °C

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

● Led-binnenverlichting, uitschakelbaar

● Elektronische klok

● Klapdeur

● Roestvrijstalen ventilator

● Deurcontact schakelaar
Kinderbeveiliging Mechanische deurvergrendeling Restwarmte-
aanduiding Start/Stop-toets

● Geforceerde koeling met naventilatie

Reiniging:

● Ovenruimte: antraciet geëmailleerd

● Lage deurtemperatuur

Inhangroosters / uittreksysteem:

● Aantal inschuifhoogten: 3 ST

Toebehoren:

● Universele braadslede
Combi rooster

Technische specificaties:

● Inbouwmaten (hxbxd):
450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm

● Afmetingen (hxbxd):
455 x 596 x 548 mm

● Lengte aansluitsnoer: 1,5 m

● Aansluitwaarde: 3,6 kW

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


