DE’LONGHI KEUKEN
EO32752

VRIJSTAAND ELEKTRISCHE OVEN

KEUKEN

6 functies: heat convection, convectie, grill, gratineren, ontdooien,
warmhoudfunctie
Nieuwe functies: heat convection en gratineren
Inhoud 32 liter
Vlakke geëmailleerde binnenwanden
Deurtje met dubbele beglazing
120 minuten timer met automatische stop en geluidssignaal
Binnenverlichting om het bakproces nauwkeurig te volgen
Regelbare thermostaat van 80 tot 220°C
Het controlelampje geeft aan wanneer de oven de gewenste
temperatuur heeft bereikt en klaar is voor gebruik
Automatische stop met geluidssignaal
Oven geschikt voor schotels met een diameter tot 34 cm
ACCESSOIRES: 2 grillroosters, geëmailleerde bakpan

32L

HEAT CONVECTION

VLAKKE GEËMAILLEERDE
BINNENWANDEN

DUBBELWANDIGE
OVENDEUR

CONTROLELAMPJE

De functie heat convection
zorgt voor een onmiddellijke
en uniforme
warmteverspreiding in de
oven. Dit dankzij de speciale
combinatie van een gebogen
verwarmingselement en een
ventilator. Bovendien is de
baktijd korter in vergelijking
met een traditionele
heteluchtoven. Ideaal om twee
gerechten tegelijk te bereiden.

De oven is makkelijk te reinigen
dankzij het verborgen onderste
verwarmingselement en de
afgeronde hoeken. De
geëmailleerde binnenwanden
(Durastone II) zijn bestand tegen
krassen en hoge temperaturen.

Het speciale design zorgt voor
een lage temperatuur aan de
buitenkant van de oven en een
minimaal warmteverlies. Dit
dankzij de goede isolatie en het
deurtje met dubbele beglazing.

Het groene controlelampje
geeft aan wanneer de oven
de gewenste temperatuur
heeft bereikt en klaar is voor
gebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS
Afmeting (lxbxh)
Inhoud
Gewicht
Maximaal vermogen
Vermogen grill
Vermogen oven
Vermogen heat convection
Vermogen gratineren
Voltage/Frequentie

LOGISTIEKE GEGEVENS

mm
l
Kg
W
W
W
W
W
V~Hz

535x465x345
32
14,5
2200
1200
2000
2200
1400
220/240~50/60

EAN-CODE: 8004399180093
SAP-CODE: 0118493301
EV: 1
ST/PALLET: 10

DE’LONGHI KEUKEN
EO32752

VERPAKKING
Afmetingen (lxbxh) (mm)

8004399180093
0118493301

600x520x410

Bruto gewicht (Kg)

17,900

Netto gewicht (Kg)

15,600

OMDOOS
Afmetingen (lxbxh) (mm)
Bruto gewicht (Kg)
EAN

600x520x410
17,900
-

AANTALLEN
Per omdoos
Per pallet

1
10

KEUKEN

LOGISTIEKE INFORMATIE
REFERENTIE
EAN
SAP

VRIJSTAANDE ELEKTRISCHE OVEN

