Electrolux 700 Inbyggnadsugn Varmluft
EKB400X

Bli mer kreativ med matlagningen
Denna multifunktionella ugn kommer med många olika tillagningsprogram
tillsammans med sin extra stora varmluftsfläkt och stora ugnsutrymme. Detta
ger dig all flexibilitet du behöver för att kunna vara kreativ med din matlagning.

Produktfördelar
Garanterat läckert
Matlagningstermometern ger dig trygghet i matlagningen genom att den mäter
innertemperaturen på dina maträtter. Sensorn känner av när maten når önskad
temperatur och säkerställer utsökt resultat.

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

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.

Laga mat till alla på en gång
Den här ugnen ger dig extra mycket flexibilitet, vilket innebär att man kan laga
mat till ännu fler personer på en gång. Den har ett extra stort ugnsutrymme
och den största ugnsplåten på marknaden.
Snabb och effektiv grillfunktion
Uppnå bästa grillresultat även för små rätter är enkelt med denna ugns
grillmöjligheter

• Ugn för inbyggnad i kökssnickerierna
• Multifunktionell ugn med varmluft
• Matlagningstermometer
• Rostfri med Anti Fingerprint-behandling
• Ugnsfunktioner: Maxgrill, Gratinering, Pizza, Varmluft, Över/undervärme,
Gratinering, Lampa, Undervärme, Grill
• Pop in/Pop out-vred
• Halogenlampa
• Ugnsglas som är lätta att rengöra
• Fällbart takelement för smidigare rengöring
• Fällbart takelement för smidigare rengöring

Electrolux 700 Inbyggnadsugn Varmluft
EKB400X
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
Steamify
Rengöring
Temperaturspann
Färg
Färg på display
Extra funktioner
Matlagningstermometer
Ugnsstegar
Plåtar-övre ugn
Grillgaller-övre ugn
Plåt, max bakningsyta, cm2
Luckspärr

594x594x569
600x560x550
1.6
16
2780
Stickkontakt
220-240
A
0.93
0.81
72
Slät emalj
50°C - 275°C
Rostfri med Anti Finger Print
Vit
Nedfällbart grillelement
Ja
Löstagbara med Perfect Entry
1 Långpanna i emalj, 2 Plåtar grå
emalj
1 Krom
1424
Mekaniskt lucklås

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

40
29.6
Rostfritt stål
7332543624935

