
Børnesikring for ekstra sikkerhed i køkkenet
Børnesikringen er en letaftagelig lågelås, der beskytter dit barn mod brandsår.

Udtræksskinner- for større fleksibilitet i madlavningen.
Strømlin din madlavning med udtræksskinner. Nå de stegte grøntsager ved 
blot at trække pladen mod dig og løfte den ud. Du kan også ændre, hvor 
skinnen er monteret og dermed gøre denne til det mest ergonomiske 
tilberedningstilbehør. 

Varmluft – Bedre varmefordeling for ensartede tilberedningsresultater 
Varmluft sikrer, at varmen cirkulerer jævnt rundt i hele ovnen – og giver sprødt 
bagværk, perfekte tærter og flot brunede stege. Ensartede resultater lige 
meget hvor du placerer maden. 

Sort emalje – holdbart og let at rengøre
Sort emalje er det optimale materiale til ovnrummet. Det er robust, holdbart og 
let at gøre rent og letter tilberedningsprocessen.

Den hurtige, sikre og rene måde at tilberede mad på
Induktionsteknologien finder på en smart måde det sted, du vil varme op, og 
lader andre områder være kølige og sikre. Kogepladen reagerer hurtigt på 
temperaturændringer og gør din madlavning mere effektiv, og glasoverfladen 
gør, at rengøringen er nem.

60 cm Induktionskomfur i hvid med ekstra stor varmluftsblæser, tilbereder alt 
ensartet fra sprødstegt kylling til lækre marengs. Teleskopskinner for større 
tilberedningsfleksibilitet  samt clean emalje i ovn og touch betjening af 
kogesektionen. Føres hos udvalgte forhandlere.

Den hurtige, sikre og rene måde at lave mad på.
Induktionsteknologien er genialt rettet mod det sted, du opvarmer, og lader 
andre områder forblive kølige og sikre. Kogepladen reagerer øjeblikkeligt på 
temperaturændringer, hvilket gør din madlavning mere effektiv, og 
glasoverfladen betyder, at det er nemt at rengøre den.

Fordele og funktioner

• Fritstående komfur med induktion
• Kogesektion med touch betjening
• Magasinskuffe
• Børnesikret, kølig ovnlåge med 3 lag glas
• Rengøringsvenlig ovnlåge - kan skilles ad uden brug af værktøj
• Aktivt kølesystem
• Medfølgende tilbehør: 1 bradepande, 2 bageplader, 1 rist
• Venstre frontzone: 2300/3600W/210mm
• Venstre bagzone: 1400W/2500W/140mm
• Højre frontzone: 1400W/2500W/140mm
• Højre bagzone: 1800W/2800W/180mm
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 60 cm med clean emalje
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Serie/Tema 300 SERIES
Farve Rustfri stål
Rengøring EasyClean emalje
Ovnrum netto, ltr. 57
Energieffektivitetsklasse A
Udvendige mål, HxBxD, mm 857-917x600x600
Bagepladeareal, cm² 1164
Ovnbelysning Enkeltbelysning,  bagerst på sidevæg
Temperaturinterval 50°C - 275°C
Energiforbrug traditionel ovn, 
kWh/cyklus 0.84

Energiforbrug varmluftsovn, 
kWh/cyklus 0.75

Ledningslængde, m 1,4
Elementspænding, V 230
Produktnummer 943 005 501
EAN 7332543811663
El-tilslutning, amp. 3x16

Tekniske data
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