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

Katalysrengöring – rengör ugnen åt dig
Den katalytiska rengöringen gör att uppbyggnaden av smuts och fett i din 
fristående ugn undviks. Denna självrengörande teknik startar automatiskt när 
ugnens temperatur når 250 °, vilket gör rengöringen enkel.

Det snabba, säkra och rena sättet att laga mat
Induktionsteknik riktar sig på ett genialt sätt till den plats du värmer upp och 
lämnar andra områden svala och säkra. Hällen reagerar omedelbart på 
temperaturförändringar vilket gör din matlagning effektivare, och glasytan gör 
att rengöringen är enkel.

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.

Hob2Hood gör arbetet medan du lagar mat
Hob2Hood är en trådlös anslutning mellan spishäll och fläkt som justerar 
fläkthastigheten automatiskt baserat på din tillagningstemparatur. Omedelbar 
respons som ger dig lite extra hjälp i köket.

Förenkla din matlagning med Hob2Hood. Omedelbar respons - hällen 
aktiverar automatiskt fläkten och reglerar belysningen och fläktfunktionerna – 
så du kan fokusera på det viktigaste: att laga maten. 

Låt hällen göra jobbet

Förenkla din matlagning med Hob2Hood. Omedelbar respons - hällen 
aktiverar automatiskt fläkten och reglerar belysningen och fläktfunktionerna – 
så du kan fokusera på det viktigaste: att laga maten.

Produktfördelar

• Hob2Hood
• 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: Booster 2300/3600W/210mm
• Vänster zon bak: Booster 2300/3200W/210mm
• Höger zon fram: Booster 2300/3200W/210mm
• Höger zon bak: Booster 2300/3200W/210mm
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Färg Vit
Rengöring Katalys
Nettovolym, liter 73
Energiklass A
Mått HxBxD 850-936x596x600
Plåt, max bakningsyta, cm2 1424
Ugnsbelysning 2 lampor, Baktill & på sidan
Temperaturspann 50°C - 275°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 230
Max anslutningseffekt, W 10900
Säkring, A 3x16
Produktnummer (PNC) 947 941 501
EAN-kod 7332543816286

Tekniska specifikationer
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