
BEB331010M Inbouwoven

Uw verwachtingen telkens weer ingelost

Het goudbruine korstje op een aardappelgratin. De
donkerbruine korst op een rundsfilet. De zachte
smaak van een rijkelijke chocoladecake. Altijd weer
gelijkmatige resultaten behalen vereist nauwkeurig
afgeregelde warmte die consistent doorheen de hele

Bereid meer dingen tegelijk en krijg toch een
perfect resultaat
De extra hittering in onze oven zorgt ervoor dat uw
gerechten gelijkmatig gegaard zijn, zelfs als er tot drie
bakplaten in de oven staan. Zo wordt elke portie zo
perfect als de vorige.

Bak zelfs de grootste ladingen perfect

Minder is niet altijd meer, zeker als het op heerlijk
gebakken lekkers aankomt. De XL bakplaat is 20%
groter dan standaard bakplaten waardoor u grotere
partijen lekkers kunt bereiden, in de wetenschap dat
elk exemplaar perfect gebakken is.

Meer voordelen :
Plaats ovenlades makkelijk in de rekken•

Controleer de voortgang van uw gerecht met de timerdisplay. Hiermee heeft u
in één oogopslag een overzicht van de status van het kookproces.

•

Anti-vingerafdruklaag om lelijke vingerafdrukken te voorkomen•

Kenmerken :

Multifunctionele heteluchtoven•
8 verwarmingsfuncties•
Ovenruimte: 71 liter•
Easy-to-clean email•
Neerklapbare grill voor een eenvoudige
reiniging

•

Verzinkbare bedieningsknoppen•
Isofront® Plus koele ovendeur•
Vlekvrij roestvrij staal•
Temperatuur instelbaar van 50°C -
275°C

•

Vermogen grill: 1900 W•

Technische gegevens :

Type oven : Hetelucht oven•
Ovenenergie : Elektrisch•
Energie-efficiëntieklasse : A•
Netto inhoud oven (L) : 71•
Aansluitwaarde (W) : 3500•
Inbouwmaten hxbxd (mm) : 590x560x550•
Kleur : vlekvrij roestvrij staal•
Buitenmaten hxbxd (mm) : 594x595x567•
Ampère : 16•
Energie-efficiëntie-index : 103.5•
Energieverbruik hetelucht (kWh/cyclus) : 0.88•
Energieverbruik conventioneel (kWh/cyclus) : 0.99•
Aantal ovenruimten : 1•
Geluidsniveau (dB(A)) : 47•
Energieverbruik in stand-by (W) : 0.99•
Grootte van grootste bakplaat (cm²) : 1335•
Netspanning (V) : 230•
Euro-stekker : Euro-stekker•
Lengte aansluitsnoer (m) : 1.5•
Productnummer : 944 187 816•
EAN Code : 7332543503247•
Product Partner Code : B - Open All•

Productbeschrijving :

Multifunctionele
heteluchtoven,
indrukbare
bedieningsknoppen,
timer, rvs, A
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