600 SteamBake Inbyggd Ugn 71 L A+ Vit
CKC826V

SteamBake, ditt bageri hemma
Genom att lägga till ånga kan du skapa mjuka muffins och perfekta pajer
hemma med 600 SteamBake-ugnen. Du kan njuta av grillad kyckling, lasagne
och fisk och få jämnt resultat. Med en knapptryckning får man krispiga ytor och
fluffiga insidor.
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Produktfördelar
SteamBake för fantastiskt resultat
Med SteamBake kan du skapa bröd i bageristil i ditt
eget hem med bara en knapptryckning. Fuktighet gör
att degen kan jäsa helt, vilket skapar utsökt mjuk insida,
medan torr värme ger knapriga, glansiga skorpor. Njut
av både goda bröd, ugnsstekt kyckling och underbar
fisk.

Smart Kitchen – praktisk och bekväm tillagningshjälp
Styr din ugn på distans, utforska våra olika partner och få anpassad hjälp, allt
via My Electrolux Kitchen-appen. Det enkla sättet att berika din Smart Kitchenupplevelse.

Laga mat med precision med vår
matlagningstermometer
Tack vare vår matlagningstermometer får man perfekta
resultat varje gång. Med den övervakas
matlagningsprocessen genom att mäta matens
innertemperatur. Den till och med meddelar när maten
är tillagad till önskad temperatur och stängs av.

Med katalytisk rengöring rengör ugnen sig själv
Vår katalytiska rengöringsteknik innebär att du kan säga hej då till
uppbyggnaden av fett och matrester. Denna självrengörande teknik börjar
automatiskt att fungera när ugnens temperatur når 250 °C. Nu är det enkelt att
rengöra ugnen.
Du kommer att uppskatta EXPlore LED-displayen med responsiva
touchknappar
Upptäck ett helt nytt sätt att använda ugnen med responsiva touchknappar på
LED-displayen. Med det innovativa gränssnittet bestämmer du snabbt rätt
tillagningstid, temperatur och andra funktioner.

• Multifunktionell ugn med varmluft
• Ugn med WiFi-uppkoppling
• Pop in/Pop out-vred
• Soft Closing
• Matlagningstermometer med auto-off
• Snabbuppvärmningsfunktion
• Elektronisk temperaturinställning
• Recept i ugnen
• Automatiska temperaturförslag
• Automatisk säkerhetsavstängning
• Restvärmevisning
• Dubbla ugnslampor
• Ugnsstegar med Easy Entry
• Kylfläkt
• Kontrollpanel med barnlås
• Luckspärr
• ISOFRONT PLUS sval ugnslucka
• Utdragbara bakplåtsskenor TR1LV medföljer
• Medföljande tillbehör: 1 Emaljplåt, 1 Långpanna i emalj, 1 Proffsplåt, 1 Krom
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CKC826V
Tekniska specifikationer
Serie och Tema
Kommersiellt namn
Färg
Rengöring
Ugnsbotten
Nettovolym, liter
Energiklass
Produktmått H x B x D, mm
Inbyggnadsmått H x B x D, mm
Plåt, max bakningsyta, cm2
Temperaturspann
Mikrovågseffekt, W
Grill, min W
Färg på ugnsdisplay
Energiförbrukning, över/undervärme,
kWh
Energiförbrukning, varmluft, kWh
Ljudnivå, dB(A) IEC 704-3
Sladdlängd, (ca) m
Max anslutningseffekt, W
Spänning, V
Säkring, A
Produktnummer (PNC)
EAN-kod

600 PRO
SteamBake
Vit
Katalys
Grå emalj, Katalysemalj
71
A+
594x595x567
590x560x550
1424
30°C - 300°C
2300
Vit
1.09
0.69
47
1.5
3500
230
16
944 032 023
7332543779895

