
Multifunktionsovn – den bedst egnede til tilberedning
Denne multifunktionsovn er din garanti for, at alle dine retter bliver tilberedt 
perfekt, hurtigt og ensartet.

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.

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. 

XXL-kapacitet gør, at du får mere ud af din ovn 
Med XXL-kapacitet i din ovn kan du maksimere den tid, du bruger på 
madlavning. Mere effektivitet betyder, at du kan få mere ud af dine opskrifter 
og lave retter til flere personer, når du har brug for det.

Den hurtige, effektive kogeplade til nem tilberedning af mad
Den keramiske kogeplade er den hurtigste måde at varme op på uden brug af 
induktion. De keramiske kogezoner er nemme at rengøre, praktiske og 
intuitive, og med dem bliver dine retter klar på ingen tid. 

Hvidt glaskeramisk komfur med 4 kogezoner, betjening med drejeknapper og 
clean emalje i ovnrum. Ekstra stort ovnrum med markedets største bageplader 
og magasinskuffe til opbevaring af ovntilbehør. Føres hos udvalgte forhandlere.

Den hurtige, effektive kogeplade for nem tilberedning af mad
Den keramiske kogeplade er den hurtigste måde at varme op på uden brug af 
induktion. De keramiske kogezoner er nemme at rengøre, praktiske og 
intuitive, og med dem bliver dine retter klar på ingen tid

Fordele og funktioner

• Fritstående komfur med glaskeramik
• Energiregulering af kogezoner
• Drejeknapper
• Børnesikret, kølig ovnlåge med  lag glas
• Rengøringsvenlig ovnlåge - kan skilles ad uden brug af værktøj
• Aktivt kølesystem
• Sikker udluftning ved bagkant
• Medfølgende tilbehør: 1 bradepande, 2 bageplader, 1 rist
• Venstre frontzone: 2300W/210mm
• Venstre bagzone: 1200W/145mm
• Højre frontzone: 1200W/145mm
• Højre bagzone: 1800W/180mm
• Ovnprogrammer: Bruning/gratinering, Over-/undervarme, Tørring, Stor grill, 
Fugtig varmluft, Pizza/tærte, Ægte varmluft, Turbo grill

Electrolux Glaskeramisk komfur 60 cm med clean emalje
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Farve Hvid
Rengøring EasyClean emalje
Ovnrum netto, ltr. 73
Energieffektivitetsklasse A
Udvendige mål, HxBxD, mm 850-936x596x600
Bagepladeareal, cm² 1424
Medfølgende tilbehør Tippesikringsbeslag
Ovnbelysning Enkeltbelysning,  bagerst 
Temperaturinterval 50°C - 300°C
Energiforbrug traditionel ovn, 
kWh/cyklus 0.95

Energiforbrug varmluftsovn, 
kWh/cyklus 0.82

Ledningslængde, m 1,4
Elementspænding, V 400
Tilslutningseffekt, W 10000
Produktnummer 947 941 502
EAN 7332543816415
El-tilslutning, amp. 3x16

Tekniske data
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