
Barnlås för ökad säkerhet i köket
Barnlåset är ett mekaniskt lucklås som enkelt kan tas bort och som skyddar 
barn mot brännskador.

Ugnsstegar – för större matlagningsflexibilitet 
Förenkla din matlagning med hjälp av ugnstegar med flera nivåer. Nå de 
rostade grönsakerna genom att helt enkelt dra plåten mot dig och lyfta ut den. 

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.

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

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.
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Produktfördelar

• Touchkontroller
• Spis med en ugn och häll
• Sval och barnsäker ugnslucka
• Lättrengjorda ugnsglas
• Kylfläkt
• Medföljande tillbehör: 1 Emalj långpanna, 2 Emaljplåtar, 1 Krom 
• Vänster zon fram: Booster 2300/3600W/210mm
• Vänster zon bak: Booster 1400/2500W/140mm
• Höger zon fram: 1400W/2500W/140mm
• Höger zon bak: Booster 1800/2800W/180mm
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Serie och Tema 300
Färg Vit
Rengöring Svart slät emalj
Nettovolym, liter 57
Energiklass A
Mått HxBxD 857-917x600x600
Plåt, max bakningsyta, cm2 1164
Ugnsbelysning 1 lampa, Baktill & på sidan
Temperaturspann 50°C - 275°C
Energiförbrukning, över/undervärme, 
kWh 0.84

Energiförbrukning, varmluft, kWh 0.75
Maxtemperatur på lucka. K-värde 40
Lucklås Ja
Tippskydd Ja
Kabel/Kontakt 1,4m/Kontakt
Spänning, V 230
Säkring, A 3x16
Produktnummer (PNC) 943 005 500
EAN-kod 7332543811656

Tekniska specifikationer
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