
Stek mer på én gang 
Utvid steking av oppskrifter med vårt XL-stekebrett. Du kan steke mer om 
gangen. Kremede cupcakes for en ettermiddagsgodbit. En velsmakende 
kjøttpudding sammen med gode venner. Mer plass på stekebrettet betyr at 
flere gode oppskrifter kan lages på en gang. 

Vær sikker på at det er trygt å rengjøre komfyrtoppen
Nå trenger du ikke gjette på om det er trygt å rengjøre komfyrtoppen – 
restvarmeindikatorene forteller deg nøyaktig hvilke varmesoner som fortsatt er 
varme. Sikkert og enkelt.

En smart innovasjon som lar deg lage mat uten 
bryderi
Denne ovnsdøren har mange smarte 
innovasjonsløsninger som lar deg lage mat uten 
bryderi. Sammen sørger de for at utsiden av døren 
holder seg kjølig og trygg.

Bruk hver eneste millimeter av innvendig plass – alt 
vil få en jevn tilberedning
Takket være denne komfyrens ekstra store vifte, vil alle 
rettene dine stekes jevnt uansett hvor i ovnen du 
plasserer de, slik kan du bruke plassen som du selv 
ønsker.

Rengjør komfyrtoppen med et raskt sveip
Det kunne ikke vært enklere å holde denne 
komfyrtoppen ren. Den har en fullstendig glatt overflate 
uten brytere, slik at du enkelt kan rengjøre den ved å 
tørke over.

Denne elektriske komfyren varmes opp raskere enn vanlige keramiske 
platetopper. Så uansett hva du varmer opp - smør til eggerøre, olje til pølser 
og vann til grønnsaker - er det klart før.

Raskere matlaging 
Denne elektriske komfyren varmes opp raskere enn vanlige keramiske 
platetopper. Så uansett hva du varmer opp - smør til eggerøre, olje til pølser 
og vann til grønnsaker - er det klart før.

Fordeler og Egenskaper

• Elektrisk komfyr med platetopp
• Kontroller for 4 energiregulerte kokesoner
• Skuff for lagring av kjøkkenredskap
• Sikker og kjølig ovnsdør med 2D metal skin, 3 glass
• Rengjøringsvennlig ovnsdør
• Kjøleviften starter når ovnen skrus på
• Sikker lufting ved bakkant 
• Inkludert tilbehør: 1 langpanne, emalje, 2 langpanner i sort emalje, 1 
forkrommet rist, høy
• Høyre sone bak: HiLight, 1800W/180mm
• Venstre sone front: HiLight, 2300W/210mm 
• Høyre sone front: HiLight, 1200W/145mm
• Venstre sone bak: HiLight, 1200W/145mm 
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Farge Hvit
Emaljetype Glatt, vaskbar emalje
Energiklasse A
Dimensjoner (mm) HxBxD 850-936x596x600
Volume usable, l 73
Størst overflate 1424
Antall lys, plassert 1, I bakvegg
Energiforbruk med over/undervarme 
kWh 0.95

Energiforbruk med varmluft 0.82
Lengde på kabel (m) 1.4
Volt 230
Total tilkoblingseffekt 10000
Sikring(A) 25
Plugg Nei
Vekt i kg, brutto/netto 55/53
Intrastat code 85166010
PNC 947 941 410
EAN-kode 7332543768714
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