
 

Panasonic introduceert nieuw topmodel 
4-in-1 combi-stoomoven  

 

 
 

• De Panasonic NN-CS88L combi-stoomoven is ideaal voor iedereen 
die bewust bezig is met zijn gezondheid. Hij is namelijk uitgerust 
met Turbo Steam, de krachtigste stoomfunctie van Panasonic tot nu 
toe, waarmee snel gezonde maaltijden kunnen worden bereid.  

• Om consumenten die steeds minder tijd over hebben te helpen, 
biedt het nieuwe, strak vormgegeven vrijstaande model veelzijdige 
functies. Zo is hij voorzien van innovatieve invertertechnologie om 
sneller te kunnen koken, gebruiksvriendelijke automatische 
programma's, de Genius-sensor en is hij gemakkelijk te reinigen. 

 

 
Londen, Engeland, 4 februari 2020 - Met trots kondigt Panasonic de 
introductie aan van een nieuwe 4-in-1 combi-stoomoven. Deze oven maakt 
het bereiden van vers voedsel gemakkelijk en handig voor drukke gezinnen 
én consumenten die bewust met hun gezondheid bezig zijn.  
 
Het nieuwe combi-stoommodel is het topmodel onder de Panasonic-
magnetrons en is een strak vormgegeven, minimalistische alles-in-een 
oven met Turbo Steam-technologie, die dit de krachtigste combi-stoomoven 
van Panasonic tot nu toe maakt.  
 
 
Een nieuwe benadering van combinatiekoken  
Het Experience Fresh-concept, dat centraal staat bij de innovaties van 
Panasonic, draait om het genieten van vers voedsel en zorgt dat men dit 
samen met familie en vrienden kan doen. Net als alle kleine 
keukenapparaten van Panasonic is de nieuwe combi-stoomoven 
geïnspireerd op de tijdloze Japanse cultuur, kooktechnieken en 
technologieën. Bovendien is hij vakkundig ontworpen en geproduceerd, 



 

zodat alle koks, ongeacht hun ervaring, echt met plezier en gemak gezond 
kunnen koken.  
 
Stomen is een traditionele Japanse kooktechniek die 
gezondheidsvoordelen biedt, voedingsstoffen behoudt en de smaak 
vasthoudt zonder dat er vetten toegevoegd hoeven te worden tijdens het 
bereidingsproces. Met de toepassing van de krachtige Turbo Steam-
technologie, met een watertank van 800 ml en 2 stoomuitlaten die stoom in 
de oven blazen, is de boiler ook met 20% vergroot. Dit betekent dat er 
meerdere gerechten tegelijk kunnen worden gestoomd of bereid op twee 
niveaus.  
 
Dankzij deze geïntegreerde stoomfunctie, en onder andere de 12 
voorkeuze-combinatiemenu's en 36 automatische menu's, kunnen met de 
combi-stoomoven snel en eenvoudig verse, heerlijke en gezonde gerechten 
worden bereid. 
 
De oven zonder draaiplateau kan net zo gebruikt kan worden als een 
gewone oven en heeft een inhoud van 31 l, ideaal is voor gezinsmaaltijden. 
De invertertechnologie verspreidt de warmte gelijkmatig en door de Genius-
sensor hoeft men de bereidingstijd nooit meer te schatten. Voor optimaal 
kookgemak bespaart combinatiekoken tijd. De gebruiker kan namelijk 
kookfuncties combineren en gelijktijdig gebruiken dankzij de 
invertertechnologie. Dit betekent dat met de stoom- en magnetronfunctie 
bijvoorbeeld zalm en groenten bereid kunnen worden in niet meer dan 15 
minuten.  
 
De technologie van de combi-stoomoven vergemakkelijkt het koken en 
biedt optimale resultaten. Het uiterlijk van het vrijstaande model met zijn 
eersteklas strakke en minimalistische uiterlijk, deur van rookglas, 
touchpaneel en witte lcd-scherm zorgt ervoor dat hij probleemloos en 
onopvallend te integreren is in keukens in uiteenlopende stijlen. Bovendien 
is de oven dankzij het vlakke grillelement gemakkelijk schoon te maken. 
 
Verder is er een roestvrijstalen inbouwset (NN-TK816CSCP) verkrijgbaar 
waarmee het apparaat als inbouwoven kan worden gebruikt. 
 
Heerlijke gerechten voor de combi-stoomoven zijn te vinden op 
www.experience-fresh.eu/nl  
 

 
  

http://www.experience-fresh.eu/


 

Over Panasonic 

Panasonic Corporation is een wereldwijde leider in de ontwikkeling van 
verschillende elektronische technologieën en oplossingen voor klanten op 
het gebied van consumentenelektronica, woningbouw, automotive-
toepassingen en B2B-activiteiten. De onderneming, die in 2018 haar 100-
jarig bestaan vierde, heeft zich sinds haar oprichting internationaal 
uitgebreid. Ze bestaat nu wereldwijd uit 582 dochterondernemingen en 87 
gelieerde bedrijven, die samen een geconsolideerde netto omzet boekten 
van 8,003 triljoen yen voor het boekjaar dat werd afgesloten op 31 maart 
2019. Door innovatie binnen de divisies streeft het bedrijf ernaar 
toegevoegde waarde te bieden en past het zijn technologieën toe om een 
beter leven en een betere wereld te creëren voor haar klanten. Ga voor 
meer informatie over Panasonic naar http://www.panasonic.com/global  
 

http://www.panasonic.com/global

