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Compacte oven - hetelucht 36 liter inhoud - 1500 watt
Deze compacte oven met grill- en hetelucht functie
van Tomado past in bijna iedere keuken. De oven
heeft een inhoud van 36 liter en beschikt over 1500
watt vermogen. Met een van de 7 programma’s,
inclusief ontdooifunctie, kan je kiezen hoe je je
maaltijd bereidt of je stelt zelf de temperatuur in tot
220°C. De binnenverlichting zorgt ervoor dat jij het
bakproces goed kan volgen. Met de instelbare timer
stel je de gewenste baktijd in en je laat de oven het
werk doen. Ondertussen kan jij weer verder met
andere klusjes. De standaard bijgeleverde
accessoires bestaan uit een grillrooster, bakplaat en
handgreep.
- 36 liter inhoud
- 7 programma’s
- instelbare timer tot 120 minuten

Productkenmerken heteluchtoven
Netto inhoud

›

36 liter

Aantal verwarmingselementen

›

4

Regelbare temperatuur

›

tot 220°C

Ovenstanden

›

7

Ontdooifunctie

›

ja

Technische gegevens hetelucht oven

Type timer

›

mechanisch

Kleur

›

zwart

Instelbare tijd

›

tot 120

Afwerking binnenruimte

›

non-coated

Type bediening

›

draaiknoppen

Afmetingen (hxbxd)

›

37,5 x 53,9 x 40,8 cm

Taal bediening

›

symbolen

Binnenmaat (hxbxd)

›

31,7 38,1 x 30,6 cm

Binnenverlichting

›

ja

Vermogen

›

1500 Watt

Type deur

›

klepdeur

EAN

›

8712876500035

Glas deur

›

dubbelwandig
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Bij Tomado proﬁteer je van
de volgende voordelen:
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Vertrouwd
sinds 1923
Vertrouwd
sinds 1923
Al bijna 100 jaar geliefd in

1923
Al
bijna 100
jaar geliefd in heel
heel veel huishoudens!

veel huishoudens!

Bakplaat

›

ja

Ovenrooster

›

ja

Kruimelplaat

›

nee

Garantietermijn

›

2 jaar

Uitstekende
service
Uitstekende
service
We gaan ontzettend ver voor

We gaan
ontzettend ver voor
supertevreden klanten!

supertevreden klanten!

Betaalbare
kwaliteit
Betaalbare
kwaliteit
Verrassend goede kwaliteit voor een

Verrassend
goede kwaliteit voor
verrassend goede prijs!
een verrassend goede prijs!

