
Compact, stapelbaar en heerlijk eten, 
snel!

NE-SCV2
SNELLE CONVECTIEOVEN

CONVECTIEOVEN
BAKKEN OF BRADEN

MAGNETRON
OPWARMEN OF ONTDOOIEN

GRILL
KROKANT MAKEN OF ROOSTEREN

De NE-SCV2 snelle convectieoven van 
Panasonic is de ideale oplossing voor 
het koken, roosteren, bakken, grillen en 
opwarmen van uiteenlopende verse en 
ingevroren gerechten, zoals tosti’s, gebak 
of pizza - eigenlijk alles wat krokant en 
goudbruin moet worden. De kortere wachttijd 
verhoogt de klanttevredenheid. De NE-SCV2 
snelle convectieoven garandeert uitstekende 
resultaten en een grotere winstgevendheid.

www.panasonic.eu



VOOR VERDERE INFORMATIE
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Netvoeding 230-240 V, 50 Hz, eenfase

Vereist vermogen 3600 W 15,8 A

Uitgang 16 A

Magnetron 1050 W (IEC 60705)

Convectie 1465 W

Grill 1915 W

Frequentie MHz 2450 MHz

Temperatuurbereik convectie 180-280°C

Temperatuurbereik voorverwarmen 250°C / 280°C (standaard) Kan tussen 180-280°C worden ingesteld in stappen van 10°C

Nettogewicht 38,3 kg (inclusief accessoires)

Buitenafmetingen (bxdxh) 474 mm x 565 mm x 412 mm

Binnenafmetingen (bxdxh) 270 mm x 330 mm x 110 mm
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De Panasonic NE-SCV2 past gemakkelijk 

op een klein werkblad en biedt daardoor 

maximale fl exibiliteit. Bovendien kunt 

u uw capaciteit verdubbelen dankzij de 

stapelbaarheid van de oven. U kunt een 

tweede oven toevoegen zonder extra ruimte

te gebruiken.

De exclusieve Twin Inverter-technologie van 

Panasonic zorgt dat het eten gelijkmatig wordt 

gegaard zonder koude gedeeltes. Het resultaat 

is altijd optimaal.

Touch-display voor snelle en eenvoudige 

bediening. Koken zonder luchtafvoer dankzij 

de ingebouwde katalysator. Gemakkelijk 

te reinigen binnenkant voor minder 

schoonmaaktijd en eenvoudig onderhoud.

De Panasonic NE-SCV2 wordt geleverd met 

verschillende accessoires voor veelzijdig 

gebruik in iedere keuken.

Dankzij de SD-kaart van de NE-SCV2 kan het 

menu snel worden gewijzigd en aangepast; 

maximaal 999 recept- en menu-instellingen. 

Bovendien kan de gebruiker zelf afbeeldingen 

van de gerechten uploaden naar het 

bedieningspaneel, voor snelle en eenvoudige 

selectie tijdens het gebruik.

Gemakkelijk te reinigen binnenkant en 

keramische bodemplaat voor minder uitvaltijd 

en eenvoudig dagelijks onderhoud. 

STAPELBARE UNIT

INVERTER-TECHNOLOGIE

KOKEN ZONDER LUCHTAFVOER

ACCESSOIRES

FLEXIBEL MENU

EENVOUDIG ONDERHOUD

NE-SCV2
SNELLE CONVECTIEOVEN

Uitgangs-

vermogen

Ovenplaat (groen)

Ovenplaat (blauw)

Geribbelde plaat (zwart)

Rooster

Schepje

Bodemplaatbekleding

Ovenplaat (zwart)

Keramische lade

Keramische plaat (wit)


