
QCE5766X Inbyggnadsugn

En komplett smakupplevelse - perfekt konsistens,
smak och arom
Ugnen gör det möjligt för dig att åstadkomma en
fantastisk smakupplevelse. Genom att använda både
ånga och varmluft får maten perfekt konsistens, smak
och doft.

Perfekt resultat på grund av exakt energieffektiv
teknik
MaxiKlasse™-ugnen med extrastort ugnsutrymme
levereras med en matlagningstermometer så att du
kan övervaka temperaturen i mitten av rätten. Den är
dessutom 20 % mer energieffektiv än ugnar i A-
klassen.

Maximal kontroll över alla ugnens funktioner

Gränssnittet NaviSight™ med fullständig textdisplay
ger dig maximal kontroll över ugnen. Den
tillhandahåller exakt information, möjliggör noggrann
kontroll över alla ugnsfunktioner och ger enkel
åtkomst till ett omfattande bibliotek med 100

Fler produktfördelar :
Soft Closing gör att ugnsluckan stängs mjukt och tyst•

Isofront® Plus för en sval ugnslucka•

Produktegenskaper :

Ugn för inbyggnad i kökssnickerierna•
Multifunktionell ugn med ånga•
Matlagningstermometer•
Rostfri med Anti Fingerprint-behandling•
Elektronisk temperaturinställning•
Ugnsfunktioner: Undervärme, Grill,
Över/undervärme, Varmhållning,
Gratinering, Varmluftsgrill, Pizza/paj,
Varmluft, Torkning, Varmluft med fukt,
Lågtemperaturstekning, Ånga,
Degjäsning, PureSteam, Brödbakning,
CrispSteam, SoftSteam

•

Snabbstartsfunktion•
Automatiska temperaturförslag•
Integrerade recept•
Automatiska viktprogram•
Minnesfunktion för favoritrecept•
Barnsäker•
Restvärmevisning•
Touchkontroller•
Display med språkval•
Lampan tänds när ugnsluckan öppnas•
Tillagningsanvisningar på ugnsluckans
insida

•

Ugnsglas som är lätta att rengöra•
Varmluftsfläkten stannar när luckan
öppnas

•

Kylfläkt•
Svamp för att ta bort överblivet vatten
från ånggeneratorn

•

Teknisk data :

Färg : Rostfri med Anti Finger Print•
Produktmått H x B x D, mm : 594x594x567•
Inbyggnadsmått H x B x D, mm : 590x560x550•
Sladdlängd, (ca) m : 1.5•
Säkring, A : 16•
Max anslutningseffekt, W : 3500•
Elkontakt : Stickkontakt•
Spänning, V : 230•
Energiklass : A•
Energiförbrukning, över/undervärme, kWh : 1.09•
Energiförbrukning, varmluft, kWh : 0.83•
Nettovolym, liter : 71•
Ugnsstorlek : Stor•
Temperaturspann : 30°C - 230°C•
Ugnsemalj : Grå emalj•
Färg på display : Röd•
Extra funktioner : Ånggeneratorskydd, Avstängningsknapp,
Svamp

•

Matlagningstermometer : Ja•
Ugnsstegar : Löstagbara med Perfect Entry, Rostfritt stål•
Bakplåt : 1 Emaljplåt, 1 Långpanna grå emalj, 1 Proffsplåt•
Grillgaller : 2 Grillgaller i rostfritt stål•
Plåt, max bakningsyta, cm2 : 1424•
Medföljande tillbehör : Utdragbara bakplåtsskenor TR1LFSTV•
Luckspärr : Mekaniskt lucklås•
Maxtemperatur på lucka. K-värde : 30•
Nettovikt, kg : 42•
Produktnummer (PNC) : 944 182 269•
EAN-kod : 7332543241477•

Produktbeskrivning :

Snygg varmluftsugn
med ånga i ny design
med Soft Closing,
Perfect Entry och extra
stort ugnsutrymme. Full
kontroll på matlagningen
med
matlagningstermometer.
3-glaslucka och kylfläkt
ger mycket sval
lucktemperatur.
Ångfunktioner för
skonsam, hälsosam och
professionell
matlagning.
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