Med Elvita får du plats för allt det du uppskattar. Du får noga utvalda
produkter med kloka lösningar till ett bra pris, designade för att lösa
vardagen. Det är produkter för hela hemmet, som ger plats åt hela livet.

HotAir

Grill

Barnlås

CUI4703S
Svart varmluftsugn i
inbyggnadsmodell
•
•
•
•
•

60 cm bred – standardmått
Bakplåt, långpanna, ugnsgaller
LED-display och två manövervred
70 liters volym – stor storlek
Barnlås

En stor ugn för dem som vill laga mat tillsammans
Det här är en stor, svart inbyggnadsugn med 70 liters volym.
Den har många populära funktioner som varmluft, grill och
barnlås. Den här spisen är perfekt för dem som vill baka eller
laga mat tillsammans.

Jämnare värme med varmluft
Värmen fördelas jämnare i en varmluftsugn jämfört med en
vanlig ugn. Den är också snabbare, vilket är praktiskt om du har
bråttom. Med HotAir-funktionen kan du laga mat och baka på
flera nivåer samtidigt.

Flera smarta funktioner
Ugnen har nio program för spännande matlagning och
avancerad bakning. Den har en tydlig LED-display och är enkel
att ställa in. Det är en stor ugn, med volym på 70 liter, vilket gör
den lämplig för stora familjer. Med två värmeelement får du
alltid perfekta grillresultat.

Alla viktiga tillbehör
Ugnen levereras med två bakplåtar, en djup långpanna och ett
ugnsgaller. Den här spisen har allt man behöver för att lyckas
med bakning och matlagning.

Tillverkad med tanke på säkerhet och miljö
Ugnen är säker och är CE-märkt, vilket är bra för både dig och
miljön.
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Produktegenskaper
Svart

Installation

Inbyggd

Värmekälla

Elektrisk

Typ av kontroll
Display
Maxtemperatur
Ugnslampa, effekt

Pekreglage och
vred
Ja
250 °C
Ja, 25 W

Varmluftsuppvärmning

Ja

Grill

Ja

Mikrovågsfunktion, uteffekt
Rengöringsfunktion

Nej, -

Barnlås

Ja

Kylfläkt

Ja

Stektermometer

Informationen kan komma att ändras. Oavsiktliga fel i informationen kan förekomma.

Färg

Mått

Nej

Tekniska specifikationer
Nettovikt
Kapacitet

32,1 kg
70 l

Höjd

595 mm

Bredd

595 mm

Djup

575 mm

Inbyggda dimensioner, min. höjd

595 mm

Inbyggda dimensioner, min. djup

570 mm

Inbyggda dimensioner, min. bredd

560 mm

Strömförsörjning
Sladdlängd, typ av kontakt
Märkström
Maximal märkeffekt
Energiklass
Energieffektivitetsindex

220–240 V,
50–60 Hz
1,1 m, Schuko
16 A
3000 W
A
94

Energiförbrukning, konventionell

0,99 kWh /
program

Energiförbrukning, varmluft

0,79 kWh /
program

Modellbeteckning

Energimärkning

CUI4703S

Läs mer om produktens energieffektivitet på
https://eprel.ec.europa.eu/. Använd modellbeteckningen för att
hitta information.

© 2021, Elon Group AB. All rights reserved.

