
En hurtigere vej til at riste og gøre sprød
Den højeffektive grill tager mindre tid end traditionelle ovne og vil riste, gøre 
sprød eller brune dine retter perfekt og præcist.

Jævnt tilberedt overalt
Med denne ovn er energieffektiv brug også effektiv tilberedning. Det nye 
system, Hot Air, får den varme luft til at cirkulere jævnt i hele ovnrummet. Det 
betyder at temperaturen kan reduceres op til 20%, hvilket sparer dig tid og 
energi.

Opvarm hurtigere - med hurtig opvarmningsfunktion
Få mere ud af din tid med hurtig opvarmning, der opvarmer ovnen 40% 
hurtigere end konventionelle modeller. Nyd minimal ventetid, før du begynder 
at bage, og opnå gode resultater i din tidsplan.

Absolut præcision, hver gang
Det rene glas-display med touch betjening giver dig 
mere kontrol over din madlavning. Timeren aktiveres 
ved start/stop på LCD-skærmen. Så du kan forvente 
absolut præcision - også selvom du forlader ovnen et 
øjeblik.

Kombineret mikrobølge-grill. Hurtig madlavning med en sprød finish
Kombinér grillens kraft og effektiviteten af en mikrobølgeovn med Fast 
Cooking. Smelt mozzarella-toppede toasts, eller hærd en crème brûlée's 
sukkerlåg, alt sammen i mikrobølgeovnen. Alsidig madlavning.

3-i-1 kompakt indbygningsovn med mikrobølger, grill og varmluft. En 
multifunktionsovn i sort med display, der nemt og enkelt styres via pop-ud 
knapper. Føres hos udvalgte forhandler.

Fantastisk smag - på den halve tid
En saftig stegt kylling, en cremet Dauphinoise, en rig oksekødsgryde - alt 
sammen opnået på kun halvdelen af   den tid, en konventionel ovn ville kræve. 
CombiQuick ovnen er den hurtigere vej til ekstraordinære smagsoplevelser og 
spændende retter, der kombinerer madlavning af varmluftsventilator med en 
mikrobølgeovns hastighed

Fordele og funktioner

• Kompaktovn, højde: 45 cm.
• Multifunktionsovn med mikrobølger, varmluft og grill
• Elektronisk ur med optælling, minutur og start-stop automatik
• Pop-ud knapper
• Blæserautomatik
• Lysautomatik
• Elektronisk temperaturstyring
• Automatisk temperaturforslag
• Restvarmeindikator
• FloodLight™ halogen ovnbelysning, top
• Aktiv kølesystem
• Børnesikring af betjeningspanel 
• IsoFront Plus® kølig ovnlåge
• Medfølgende tilbehør: 1 bageplade, 1 rist 
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Produktserie CombiQuick
Farve Sort
Ovnrum, rengøring Clean emalje
Ovnrum netto, ltr. 43
Emalje, sider/bagvæg Clean emalje
Udvendige mål, HxBxD, mm 455x595x567
Indbygningsmål, HxBxD, mm 450x560x550
Bagepladeareal, cm² 1630
Temperaturinterval 30°C - 230°C
Mikrobølgeeffekt, W 1000
Grilleffekt, W 1900
Tekstfarve i display Hvid
Lydniveau max., dB(A) 52
Ledningslængde, m 1,5
Tilslutningseffekt, W 3000
Elementspænding, V 220-240
El-tilslutning, amp. 16
EAN 7332543770557
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