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Feelware Nederlands
sprekende oven met grill
functies: boven- en onderwarmte,
inschakelbare luchtcirculatie,
rotisseriefunctie
Nederlandstalige spraakuitvoer
kooktijdtimer van 90 minuten
afmeting kookruimte: 23 x 33 x
28 cm (L x B x D)
inhoud: ca. 23 liter

De Feelware Nederlands sprekende oven met grill is een uitkomst voor mensen
met een visuele beperking. Hij beschikt namelijk over Nederlandstalige
spraakuitvoer, waardoor alle instellingen van de bedieningsknoppen in gesproken
vorm worden weergegeven. Deze mini-oven is uitgerust met 5 kookfuncties, een
grillrooster, een bakplaat en een rotisserie. Tevens is hij uitgerust met Feelware
Audio spraakuitvoer op de drie bedieningsknoppen voor temperatuurselectie,
functieselectie en kooktijdinstelling.
De Feelware Nederlands sprekende oven is eenvoudig in gebruik. Om het
apparaat in gebruik te nemen, is het alleen maar nodig om het op een geschikte
plaats op te stellen, de kookruimte te legen en het apparaat op het
elektriciteitsnet aan te sluiten. Houd er ten slotte rekening mee dat het apparaat
aan alle kanten enkele centimeters lucht nodig heeft om voor luchtcirculatie te
zorgen.
Specificaties:
» Met zowel hoorbare handleiding als hoorbare gebruiksaanwijzing voor de
apparaatfuncties;
» Functies: boven- en onderwarmte, inschakelbare luchtcirculatie,
rotisseriefunctie;
» Pieptoon nadat de ingestelde kooktijd is verstreken;
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» Kooktijdtimer van 90 minuten;
» Temperatuurbereik instelbaar tussen 50 en 230°C;
» Robuuste handgreep voor het openen van de deur;
» Inhoud ca. 23 liter;
» Vermogen: 1400W;
» Hoge kwaliteit behuizing;
» Afmeting kookruimte: 23 x 33 x 28 cm (L x B x D);
» Afmeting buitenkant: 28 x 46 x 39 cm (L x B x D).
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Kookruimte

FW23

23 x 33 x 28 cm (L x B x D)
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