
Holder på varmen og er 10 % mer energieffektiv enn ovner i klasse A
Takket være god isolasjon, er denne komfyren 10 % mer energieffektiv enn 
produkter som er rangert i energieffektivitetsklasse A. Det holder varmen inne i 
ovnen for å bruke energi mer effektivt.

Lag den varmekilden du trenger, med denne fleksible komfyrtoppen som 
kan tilpasses
Sørg for at du alltid har den fleksibiliteten du trenger på kjøkkenet. Denne 
keramiske komfyrtoppen har flere utvidbare soner, noe som gir deg en ekstra 
varmekilde som passer til enhver rett.

En smart innovasjon som lar deg lage mat uten 
bryderi
Denne ovnsdøren har mange smarte 
innovasjonsløsninger som lar deg lage mat uten 
bryderi. Sammen sørger de for at utsiden av døren 
holder seg kjølig og trygg.

Bruk hver eneste millimeter av innvendig plass – alt 
vil få en jevn tilberedning
Takket være denne komfyrens ekstra store vifte, vil alle 
rettene dine stekes jevnt uansett hvor i ovnen du 
plasserer de, slik kan du bruke plassen som du selv 
ønsker.

Rengjør komfyrtoppen med et raskt sveip
Det kunne ikke vært enklere å holde denne 
komfyrtoppen ren. Den har en fullstendig glatt overflate 
uten brytere, slik at du enkelt kan rengjøre den ved å 
tørke over.

Stor stekeovn med markedets største stekebrett og glatt, vaskbar ovnsemalje. 
Koketopp med 4 effektive High Light soner - én dobbeltsone. Elegant og 
rengjøringsvennlig med integrert panel. Unik funksjonssperre og "alle" 
ovnsfunksjoner. Praktisk, rengjøringsvennlig skuff.

Hold et øye med hva som skjer – akkurat som en profesjonell
Den gjennomtenkte utformingen av komfyren gjør det enkelt å holde et øye 
med hvordan det går med matrettene – enten de er under grillen, i ovnen eller 
på komfyrtoppen. 

Fordeler og Egenskaper

• Elektrisk komfyr med platetopp
• Skuff for lagring av kjøkkenredskap
• Rengjøringsvennlig ovnsdør
• Kjøleviften starter når ovnen skrus på
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Dørfarge Hvit
Farge White
Emaljetype Glatt, vaskbar emalje
Energiklasse A
Energy efficiency class No
Dimensjoner (mm) HxBxD 850-936x596x600
Volume usable, l 73
Volume usable, l 0
Størst overflate 1424
Hob power management No
Energiforbruk med over/undervarme 
kWh 0.95

Energiforbruk med varmluft 0.82
SecGenEConskWhCS 0
Fan Forced - Energy consumption, 
kWh/cycle 0

Total tilkoblingseffekt 10500
Volt 230
Sikring(A) 25
Lengde på kabel (m) 1.4
Restvarme indikatorer 4
Runners - Top Oven Stiger
Justerbarhet 850-936
Type føtter 2 justerbare, 2 hjul bak
Farve på siffer i displayet No

Dørtype 3 glass

Type brett/panne 1 langpanne, emalje, 2 langpanner i 
sort emalje

Rist 1 forkrommet rist, høy
Gasstype No
Alternative gasstyper No
Gas replacement 3 No
Venstre sone foran Effekt/diameter 1000/2200W/140/210mm

Produktspesifikasjon
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