Electrolux Inbyggnadsugn Varmluft
EOL3420AOX

Nytänkande luckdesign är bekvämt och snyggt
Ugnen som öppnas åt sidan gör det mycket enklare att komma åt det som
tillagas inuti den. Det är en nytänkande design som kombinerar det praktiska
med elegans.

Produktfördelar
Allt i ugnen tillagas med ett jämnt resultat
Tack vare UltraFanPlus-värmesystem med en extra stor
fläkt i ny design får du en jämn tillagning var du än
placerar maten i ugnen.

Ett naturligt sätt att rengöra din ugn
Använd ugnen så mycket du vill och rengör den med en
miljövänlig metod. Vår effektiva, miljövänliga
rengöringsmetod förvandlar vatten till ånga med hjälp
av värmen i ugnen. När ugnen sedan har svalnat är det
bara att torka den med en trasa.

En glaslucka som är enkel att rengöra
Ugnsluckans glas är enkelt att rengöra. Man tar bort
luckan och glaspanelerna för rengöring.

Den perfekta pizzan från ditt eget kök
Med den speciella pizzafunktionen kommer du att imponera med krispiga
bottnar och välsmakande garneringar.
Lättanvänd kontrollpanel - med vred och möjlighet att välja start- och
sluttid
Med panelens vred och LED-display får du lätt kontroll över tillagningen. Välj
tillagningslängd och start- och sluttid. När ugnen är avstängd visas tiden på
displayen.

• Ugn för inbyggnad i kökssnickerierna
• Multifunktionell ugn med varmluft
• Rostfri med Anti Fingerprint-behandling
• Ugnsfunktioner: Maxgrill, Gratinering, Pizza, Varmluft, Över/undervärme,
Gratinering, Lampa, Undervärme, Grill
• Sidohängd ugnslucka, ej omhängningsbar
• Halogenlampa
• Ugnsglas som är lätta att rengöra
• Fällbart takelement för smidigare rengöring
• Fällbart takelement för smidigare rengöring
• Kylfläkt

Electrolux Inbyggnadsugn Varmluft
EOL3420AOX
Tekniska specifikationer
Produktmått H x B x D, mm
Inbyggnadsmått H x B x D, mm
Sladdlängd, (ca) m
Säkring, A
Max anslutningseffekt, W
Elkontakt
Spänning, V
Energiklass
Energiförbrukning, över/undervärme,
kWh
Energiförbrukning, varmluft, kWh
Nettovolym, liter
Ugnsstorlek
Steamify
Rengöring
Temperaturspann
Färg
Färg på display
Extra funktioner
Ugnsstegar
Plåtar-övre ugn
Grillgaller-övre ugn
Plåt, max bakningsyta, cm2
Medföljande tillbehör

589x594x568
600x560x550
1.6
16
2780
Stickkontakt
220-240
A
0.93
0.81
72
Stor
Slät emalj/Aqua Cleaning
50°C - 275°C
Rostfri med Anti Finger Print
Bärnsten
Nedfällbart grillelement
Löstagbara
1 Långpanna i emalj, 2 Plåtar grå
emalj
1 Krom
1424
Utdragbara bakplåtsskenor TR1LV

Luckspärr
Maxtemperatur på lucka. K-värde
Nettovikt, kg
Färg
EAN-kod

Mekaniskt lucklås
40
29.7
Rostfritt stål
7332543623853

