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Voss - Voss IEP970RF med SteamBake - Ovn til indbygning

IEP970RF fra Voss Med Voss' selvrensende SteamBake ovn kan du tilføre
din madlavning lidt ekstra magi med damp. Kræver blot et tryk på en enkelt
knap. Denne spændende indbygningsovn giver dig de samme muligheder
og høje kvalitet fra vores øvrige ovne som du måske kender os for, blot
med muligheden at tilsætte dampskud til til fx dit bagværk. Du får et stort
ovnrum, markedets største bageplader, indbygget stegetermometer og et
praktisk display med flere indstillingsmuligheder. Og så er den tillige
energirigtig med energiklasse A+.   71 liter ovnrum  Ægte varmluft /
PlusSteam-funktion  Pyrolyse / stegetermometer  Energiklasse A+ 

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

Indre belægningIndre belægningIndre belægningIndre belægning Ren-EmaljeRen-EmaljeRen-EmaljeRen-Emalje

SikkerhedsegenskaberSikkerhedsegenskaberSikkerhedsegenskaberSikkerhedsegenskaber Barnesikret, automatisk frakobling, kontrollås, tilbageværenBarnesikret, automatisk frakobling, kontrollås, tilbageværenBarnesikret, automatisk frakobling, kontrollås, tilbageværenBarnesikret, automatisk frakobling, kontrollås, tilbageværen

ModelModelModelModel IEP970RFIEP970RFIEP970RFIEP970RF

Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg) 36,5 kg36,5 kg36,5 kg36,5 kg

OverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarder Direktiv 65/2014/EUDirektiv 65/2014/EUDirektiv 65/2014/EUDirektiv 65/2014/EU

TypeTypeTypeType LCD-displayLCD-displayLCD-displayLCD-display

FingeraftryksresistentFingeraftryksresistentFingeraftryksresistentFingeraftryksresistent JaJaJaJa

OvnstørrelseOvnstørrelseOvnstørrelseOvnstørrelse StorStorStorStor

DørtypeDørtypeDørtypeDørtype GlasdørGlasdørGlasdørGlasdør
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Teknisk information fortsat

StyringstypeStyringstypeStyringstypeStyringstype Elektronisk, forskydeligElektronisk, forskydeligElektronisk, forskydeligElektronisk, forskydelig

KontrollokationKontrollokationKontrollokationKontrollokation FrontpanelFrontpanelFrontpanelFrontpanel

SpændingSpændingSpændingSpænding 230 V230 V230 V230 V

OvntypeOvntypeOvntypeOvntype Elektrisk ovn - multifunktion - 71 liter - Klasse A+Elektrisk ovn - multifunktion - 71 liter - Klasse A+Elektrisk ovn - multifunktion - 71 liter - Klasse A+Elektrisk ovn - multifunktion - 71 liter - Klasse A+

Døråbne-typeDøråbne-typeDøråbne-typeDøråbne-type Drop ned-dørDrop ned-dørDrop ned-dørDrop ned-dør

OvnvindueOvnvindueOvnvindueOvnvindue JaJaJaJa

OvnlysOvnlysOvnlysOvnlys JaJaJaJa

Nominel strømNominel strømNominel strømNominel strøm 16 A16 A16 A16 A

EnergieffektivitetsindeksEnergieffektivitetsindeksEnergieffektivitetsindeksEnergieffektivitetsindeks 81,281,281,281,2

Grill varmeeffektGrill varmeeffektGrill varmeeffektGrill varmeeffekt 2300 W2300 W2300 W2300 W

KontrolelementerKontrolelementerKontrolelementerKontrolelementer DrejeskiveDrejeskiveDrejeskiveDrejeskive

DampfunktionDampfunktionDampfunktionDampfunktion JaJaJaJa

StrømforbrugStrømforbrugStrømforbrugStrømforbrug 3,5 kW3,5 kW3,5 kW3,5 kW

Lydtryksniveau (SPL)Lydtryksniveau (SPL)Lydtryksniveau (SPL)Lydtryksniveau (SPL) 48 dB(A)48 dB(A)48 dB(A)48 dB(A)

MærkeMærkeMærkeMærke VossVossVossVoss

ProdukttypeProdukttypeProdukttypeProdukttype Ovn - ElektriskOvn - ElektriskOvn - ElektriskOvn - Elektrisk

Indbygningsbredde (cm)Indbygningsbredde (cm)Indbygningsbredde (cm)Indbygningsbredde (cm) 56565656

Indbygningsdybde (cm)Indbygningsdybde (cm)Indbygningsdybde (cm)Indbygningsdybde (cm) 55555555

Indbygningshøjde (cm)Indbygningshøjde (cm)Indbygningshøjde (cm)Indbygningshøjde (cm) 59595959

Inkluderet tilbehørInkluderet tilbehørInkluderet tilbehørInkluderet tilbehør Bage bakke ¦ Professionel bagefad ¦ Bagepande ¦ RistBage bakke ¦ Professionel bagefad ¦ Bagepande ¦ RistBage bakke ¦ Professionel bagefad ¦ Bagepande ¦ RistBage bakke ¦ Professionel bagefad ¦ Bagepande ¦ Rist

Forbrug traditionel (kWh)Forbrug traditionel (kWh)Forbrug traditionel (kWh)Forbrug traditionel (kWh) 1,091,091,091,09

Forbrug varmluft (kWh)Forbrug varmluft (kWh)Forbrug varmluft (kWh)Forbrug varmluft (kWh) 0,690,690,690,69

Højde (cm)Højde (cm)Højde (cm)Højde (cm) 59.4059.4059.4059.40

Bredde (cm)Bredde (cm)Bredde (cm)Bredde (cm) 59.5059.5059.5059.50
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