
Multifunktionsugn – för bästa möjliga tillagning
Denna fullt utrustade multifunktionsugn säkerställer att alla dina maträtter 
tillagas snabbt och jämnt till perfektion.

Svart emalj – slitstark och lätt att rengöra
Svart emalj är det optimala materialet för ugnar. Robust, hållbart och lätt att 
rengöra – det underlättar tillagningsprocessen.

Varmluft – bättre värmefördelning för jämnare matlagningsresultat
Krispiga bakverk, perfekta pajer, välbrynta köttbitar – varmluftsystemet 
garanterar att värme cirkulerar jämnt genom hela ugnen. Enhetliga resultat 
oavsett var du placerar din mat.

XXL-kapacitet ger dig mer från din ugn 
XXL-kapacitet i din spis låter dig använda tillagningstiden till max. Ökad 
effektivitet innebär att du kan få ut mer av dina rätter och förlita dig på dina 
recept för att tillaga mat till fler människor när du behöver.

Den snabba, effektiva hällen för problemfri matlagning
HighLight hällen är det snabbaste sättet att värma upp utan att använda 
induktion. Lätt att rengöra, bekvämt och intuitivt, keramiska kokzoner värms 
snabbt så att dina rätter blir klara på nolltid.
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Produktfördelar

• Vred för fyra steglöst inställda zoner
• Hällkontroll med vred
• Ugnsfunktioner: Gratinering, Konventionell/traditionell matlagning, Torkning, 
Snabbgrill, Bakning med fukt, Pie Pizza, Varmluft, Snabbgrill
• Spis med en ugn och häll
• Sval och barnsäker ugnslucka
• Lättrengjorda ugnsglas
• Kylfläkt
• Ugnens ventilation sitter baktill på hällen
• Medföljande tillbehör: 1 Emalj långpanna, 2 Emaljplåtar, 1 krom med 
upphöjda kanter 
• Vänster zon fram: 2300W/210mm
• Vänster zon bak: 1200W/145mm
• Höger zon fram: 1200W/145mm
• Höger zon bak: 1800W/180mm
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Färg Rostfri
Ugnsemalj Svart slät emalj
Nettovolym, liter 73
Energiklass A
Mått HxBxD 850-936x596x600
Plåt, max bakningsyta, cm2 1424
Ugnsbelysning 1 lampa, Bak
Temperaturspann 50°C - 300°C
Energiförbrukning, över/undervärme, 
kWh 0.95

Energiförbrukning, varmluft, kWh 0.82
Maxtemperatur på lucka. K-värde 40
Lucklås Ja
Tippskydd Ja
Medföljande tillbehör Tippskydd
Kabel/Kontakt 1,4m/Kontakt
Spänning, V 400
Max anslutningseffekt, W 10000
Säkring, A 3x16
Produktnummer (PNC) 947 941 504
EAN-kod 7332543816439

Tekniska specifikationer
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