
R-94ST

RVS COMBIMAGNETRON MET UNIEKE INVERTER
TECHNOLOGIE
ZEER GROTE OVENCAPACITEIT VAN 40 LITER
INSCHUIFBARE VIERKANTE BAKPLAAT EN REK
(OPTIONEEL)
COMMUNICATIESYSTEEM MET INFO-TOETS
DRAAIKNOPBEDIENING
1050 WATT MAGNETRONVERMOGEN, 1300W
QUARTZGRILL, 1450W HETELUCHTOVEN
18 AUTOMATISCHE KOOKPROGRAMMA’S,
WAARONDER, 2 OPWARM, 9 KOOK- EN 7
ONTDOOIPROGRAMMA'S
IN ROESTVRIJSTAAL UITGEVOERD

De R-94ST, Sharp’s stijlvolle RVS Inverter combimagnetron is een ware aanwinst voor uw keuken. Dit topmodel is voorzien van
de unieke Inverter technologie, waarmee u gerechten perfect kunt bereiden. Het hoge magnetronvermogen van 1050 Watt kan
namelijk tot in detail nauwkeurig geregeld worden. Het vermogen word niet in “grote gedeeltes” tegelijk toegediend, maar bij een
Inverter magnetron gebeurt dit juist zeer gedetailleerd en constant.  De techniek is eigenlijk het beste te vergelijken met een
dimmer van een lamp. Vooral bij het ontdooien en opwarmen van voedsel bied de Inverter magnetron veel voordelen. Zo word
het voedsel zeer gelijkmatig ontdooid en verwarmd, waardoor er vrijwel geen temperatuurverschillen meer ontstaan.Maar er zijn
nog meer voordelen. Koken met een Sharp Inverter magnetron gaat veel sneller en bespaart u tot wel 20% aan energiekosten.
Bovendien droogt het voedsel niet snel uit, omdat er beperkte magnetronenergie wordt gebruikt. Vocht en natuurlijke
smaakstoffen blijven zo optimaal  behouden. De R-94ST is, dankzij de zeer grote oveninhoud van 40 liter en de optioneel
verkrijgbare vierkante inschuifbare bakplaten,  zeer geschikt voor het koken voor grotere gezelschappen. Verder beschikt hij
over 18 automatische kookprogramma’s. Kies simpelweg het gewenste voedsel , geef het gewicht in en de oven bepaalt de
kooktijd en methode. Koken met een Sharp magnetron is culinair genieten en brengt veel kookplezier in de keuken!
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ALGEMEEN

Magnetron kleur:  Stainless steel
Magnetron vermogen:  1050
Quartzgrill (W):  1300
Hetelucht (W):  1450
Hetelucht temperatuur in °C:  40-250
Voorverwarm functie:  
Ovenruimtecapaciteit (Liter):  40
Magnetron vermogeninstellingen:  11
Combi-gebruik: Quartz/infrarood grill en magnetron:  
Combi-gebruik: Hetelucht en magnetron:  
Kook- en ontdooiprogramma:  17
Automatisch cake programma:  1
Timer, Min./Sec.:  90/00
Plus-1-Minuut-programma / +30s:  /
Kooktijdaanpassing (langer of korter):  
Afmeting draaiplateau ø cm / Materiaal:  36,2/Ceramic
Materiaal ovenruimte:  Stainless steel
Info-Toets:  
Taaltoets:  
Energy Save Mode:  

ACCESSOIRES

Hoog rek:  
Laag rek:  
Vierkante bakplaat:  optional available
Vierkant rek:  optional available

TECHNISCHE GEGEVENS

Binnenafmetingen (B) x (H) x (D) mm:  375 x 272 x 395
Buitenafmetingen (B) x (H) x (D) mm:  550 x 368 x 535
Gewicht, netto (kg):  20
Zekering/Zekeringsautomaat (A):  16
EAN:  4974019718439
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