EKP600X Inbyggnadsugn
Professionella renhetsnivåer, utan skrubbande
Med den pyrolytiska självrengörande ugnen kan du nå
professionella renhetsnivåer med ett knapptryck. Den
förvandlar resterna till aska som kan torkas bort med
en fuktad trasa.

Laga mat åt alla på en gång
Denna ugn ger dig gränslös flexibilitet, så att du kan
laga mer mat på en gång. Med en kapacitet på hela
70 liter och de största plåtarna kan du enkelt få plats
med större rätter.

Total renhet, men utan skrubbandet
Med den pyrolytiska självrengörande ugnen kan du
rengöra ugnen helt och utan att skrubba. När den
aktiverats förvandlar den resterna hygieniskt till luktfri
aska.

Fler produktfördelar :
• Grillen försäkrar dig ett snabbt och fantastiskt grillresultat
• Kontrollpanel med LED-display och pop-out vred - plus val tillagningstid och
sluttid

Produktegenskaper :

Teknisk data :

• Ugn för inbyggnad i kökssnickerierna
•Multifunktionell ugn med varmluft
•Matlagningstermometer
•Pyrolytisk självrengöring
•Rostfri med Anti Fingerprint-behandling
•Elektronisk temperaturinställning
•Ugnsfunktioner: Fläkt, Varmluftsgrill,
Maxgrill, Pizza/paj, Varmluft,
Över/undervärme,
Varmhållning/tallriksvärmning,
Stekprogram
•Automatiska temperaturförslag
•Rengöringspåminnelse
•Elektroniskt barnlås
•Automatisk säkerhetsavstängning
•Restvärmevisning
•Pop in/Pop out-vred
•Halogenlampa
•Lampan tänds när ugnsluckan öppnas
•Ugnsglas som är lätta att rengöra
•Varmluftsfläkten stannar när luckan
öppnas
•Kylfläkt

• Produktmått H x B x D, mm : 594x594x568
•Inbyggnadsmått H x B x D, mm : 600x560x550
•Sladdlängd, (ca) m : 1.6
•Säkring, A : 16
•Max anslutningseffekt, W : 3480
•Elkontakt : Stickkontakt
•Spänning, V : 220-240
•Energiklass : A+
•Energiförbrukning, över/undervärme, kWh : 0.93
•Energiförbrukning, varmluft, kWh : 0.69
•Nettovolym, liter : 72
•Ugnsstorlek : Stor
•Steamify : •Rengöring : Pyrolys
•Temperaturspann : 30°C - 300°C
•Färg : Rostfri med Anti Finger Print
•Färg på display : Vit
•Matlagningstermometer : Ja
•Ugnsstegar : Löstagbara med Perfect Entry
•Bakplåt : 1 Emaljplåt, 1 Långpanna i emalj, 1 Proffsplåt
•Grillgaller : 2 Kromade
•Plåt, max bakningsyta, cm2 : 1424
•Medföljande tillbehör : Utdragbara bakplåtsskenor TR1LV
•Luckspärr : Mekaniskt lucklås, Elektroniskt lucklås, Pyrolyslås
•Maxtemperatur på lucka. K-värde : 15
•Nettovikt, kg : 31.7
•Färg : Rostfritt stål
•EAN-kod : 7332543620241

Produktbeskrivning :

EKP600X Inbyggnadsugn

