EKI 17610
17610-- 90

Beskrivelse
Design
Produktmål i mm HxBxD

Scandium
900x600x605

Energiklasse

A

Energiforbrug for opvarming, standardtest, traditionel/multifunktion, 0,99/0,83
watt
Ovnens størrelse i liter netto
Stor: 65 liter < volumen
Overfladeareal (arealet af den største bageplade, cm2)

77
●
1566

Udstyr
Betjening - drejeknapper/PushPull knapper
Magasinskuffe

-/●
●

Ovnfunktioner
Lys i ovn antal - standard/halogen/halogensidespot

1/-/-

Antal ovnfunktioner inkl. lys

11+1

Eco opvarmning

●

Lynopvarmning af ovn til 180 °C i minutter

4

Over-/undervarme

●

Undervarme

●

Grill

●

Optøningsfunktion (blæser)

●

Turbogrill (blæser + grill)

●

Blæser og over-/undervarme

●

Varmluft med ringvarmeelement

●

Pizzafunktion (Varmluft med ringvarmelement og undervarme )

●

Supergrill (grill + overvarme)

●

Udstyr i ovn
EasyClean emalje - sort/grå
SteamClean/Aqualyse/Katalyse på bagvæg
Sideracks - Standard/Pyro

-/●
●/-/●/-

Bageplader - Standard/EasySlip/Pyro

2/-/-

Ekstra dyb bradepande - Standard /EasySlip/Pyro

1/-/-

Grillrist - Standard/Pyro
Antal glas i ovnlåge
Kold ovnlåge/UltraCold
Aftagelig ovnlåge
Børnesikring/kan frakobles

Induktionskomfur i hvid
Scandium design
Multifunktionsovn med 11+1 funktioner, bl.a.
ægte varmluft, optønings- og pizzafunktion
Lynopvarmning af ovn til 180 ºC på 4 min
Energiklasse A
Ekstra stort ovnrum på 77 liter
UltraCold ovnlåge
PushPull knapper
Børnesikring som kan kobles fra
SteamClean funktion for nem rengøring
Ekstra dyb bradepande
4 induktionskogezoner
Booster på alle 4 kogezoner
Produktmål HxBxD: 90x60x60,5 cm
Kan justeres i højden fra 85-87 og fra 90-92 cm

1/3
-/●
●
●/●

Udstyr kogeplade
Antal kogezoner

4

Restvarmeindikator

●

Opkogningsautomatik

●

Booster/Virtual PowerBooster – antal kogezoner

4/-

Automatisk gryderegistrering

●

Autofocus

●

Elektronisk børnelås

●



Forreste venstre kogezone, størrelse i cm - watt

ø 14-22 - 2300/3000

Bagerste venstre kogezone, størrelse i cm - watt

ø 10-18 - 1200/1400

Forreste højre kogezone, størrelse i cm - watt

ø 10-18 - 1200/1400

Bagerste højre kogezone, størrelse i cm - watt

ø 14-22 - 2300/3000

Installation
Justerbare stilleben/sokkel, kan justeres i højden fra 85-87 og 90-92 cm●/●
Tippesikringsbeslag
El-tilslutning V/Hz
Total effekt kW
Sikring, Amp

●
230/400V N~50Hz
11
3x16



