
KE7415001M Kalusteuuni

Tehokkuutta pienessä koossa

AEG:n kompaktien laitteiden moduulirakenne ja
joustava suunnittelu tuovat keittiöösi korkealaatuista
suorituskykyä ja parempaa toimivuutta pienessä
tilassa.

Tarkka lämpötilan säätö yhdellä kosketuksella

Elektronisen ohjauksen ja kätevän kosketuspaneelin
ansiosta voit asettaa ja hallita uunin sisälämpötilaa
erittäin tarkasti.

Tehokasta tilanhallintaa

Tämän 45 cm korkean Compact-mallin uunissa on neljä kannatintasoa ja taso
teleskooppikannattimille, jolloin voit tehokkaammin hallita käytössä olevan tilan.

Muita keskeisiä ominaisuuksia:
Uunin puhdistusjärjestelmä, joka poistaa hankaustarpeen•

Muut ominaisuudet:

Kalusteuuni•
Monitoimiuuni kiertoilmavastuksella•
Elektroniset toiminnot: Elektroninen
lämpötilan säätö, Loppumisajan asetus,
Toimintojen lukitus, Hälytysajastin,
Näytön poiskytkentä, Lämpötila, Aika,
Kellonaika

•

Elektroninen lämpötilan säätö•
Hipaisukytkimet•
Kiiltävä emali, helppo pitää puhtaana•
Alas taittuva grillivastus•
Viilennystuuletin•
Ruostumattomassa teräksessä
sormenjälkiä estävä pinnoite

•

A-energialuokka•

Tekniset tiedot:

Väri : Teräs, sormenjälkiä estävä pinnoite•
Tuoteryhmä : Erillisuuni•
Asennus/sijoitus : Kalusteisiin sijoitettava•
Kypsennystavat : Monitoimiuuni•
Uunin vastukset : Alälämpö (alavastus), Sulatus (tuuletin + valo),
Tehogrilli (kaksoisgrillivastus), Tuuletin+rengas,
Tuuletin+rengas+ala, Tuuletin+ylä+ala, Tuuletin+ylä+grilli, Grilli
(grillivastus), Pikakuumennus (grilli + alavastus), Ylä+ala

•

Uunipellit : 1 emaloitu uunipannu•
Uuniritilä : 1 kromattu ritilä•
Kannatintasot kpl : 5•
Peltien kannattimet : Teleskooppikannattimet•
Liitäntäteho (W) : 2973•
Grillin teho max (W) : 2600•
Alalämpö teho (W) : 1050•
Ylälämpö teho (W) : 1100•
Grillivastuksen teho (W) : 1500•
Kiertoilmavastuksen teho (W) : 1800•
Uunin valo : 1 kpl, Takana•
Uunin sisäpinta : Kovapintainen emali•
Uunilampun teho (W) : 25•
Äänitaso (dB(A) 1 re pW) : 48•
Uuninluukun materiaali : 3-kertainen lasi•
Luukun lämpötila yli huoneen lämmön (°C) : 32•
Lisäominaisuudet/lisätoiminnot : Alastaittuva grillivastus•
Pellin paistopinta-ala (cm²) : 1250•
Tarvittava sulake (A) : 13•
Jännite (V) : 230•
Pistokkeen tyyppi : Suojamaadoitettu•
Virtajohdon pituus (m) : 1,8•
Nettopaino (kg) : 32•
Korkeus (mm) : 455•
Leveys (mm) : 594•
Syvyys (mm) : 540•
Asennusaukon korkeus (mm) : 450•
Asennusaukon leveys (mm) : 558•
Asennusaukon syvyys (mm) : 580•

Tuotekuvaus:

Compact-malli,
Monitoimiuuni,
Kiertoilmatoiminto
rengasvastuksella, A-
energialuokka, Väri:
teräs. Saatavissa
keittiökalustekaupan
yhteydessä


