med Ren emalj
CKM1000CX

Underbar mat på halva tiden
Med CombiQuick® minskar tiden det tar att laga god mat. Maten tillagas
dubbelt så snabbt i den här kompakta produkten genom att kombinera
varmluftsfläkt, multifunktionsugn och mikrovågsläge. Det gör att du kan skapa
underbara maträtter på halva tiden.
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dubbelt så snabbt i den här kompakta produkten genom att kombinera
varmluftsfläkt, multifunktionsugn och mikrovågsläge. Det gör att du kan skapa
underbara maträtter på halva tiden.

Produktfördelar
Grill för variation i måltiderna
Njut av bubblande mozzarella-toasties och saftigt
grillad kyckling i vår mikrovågsugn. Den extra
grillfunktionen innebär att du snabbt kan njuta av dina
favoriträtter.

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.

Spara tid med vår funktion för snabbuppvärmning
Med vår Snabbuppvärmningsfunktion är ugnen redo
när du är. Det är kortare uppvärmningstid jämfört med
konventionell uppvärmning så att du kan förvandla
dessa extra stunder till mer minnesvärda måltider.

EXCite+ Touch Display för experthjälp
Vår EXCite+ Touch Display ger dig en intuitiv upplevelse och större kontroll
över din ugn. Skrolla genom menyer enligt matkategorier, från kött och fisk till
desserter och sötsaker. Och njut av perfekt tillagade rätter varje gång.
Snabb och effektiv, jämn tillagning
Vårt varmluftssystem gör så att värme cirkulerar i hela ugnen, så att allt tillagas
jämnt. Utan att behöva vända på formen. Med vår teknik värms ugnen upp
snabbare och sparar tid och energi.

• Ugn med integrerad mikrofunktion
• Ugn med WiFi-uppkoppling
• Snabbuppvärmningsfunktion
• Elektronisk temperaturinställning
• Recept i ugnen
• Automatiska temperaturförslag
• Automatiska viktprogram
• Automatisk säkerhetsavstängning
• Restvärmevisning
• Ugnsstegar med Easy Entry
• Kylfläkt
• Kontrollpanel med barnlås
• ISOFRONT PLUS sval ugnslucka
• Medföljande tillbehör: 1 Emaljplåt, 1 Glass plate, 1 Krom
• Display med språkval

med Ren emalj
CKM1000CX
Tekniska specifikationer
Serie och Tema
Kommersiellt namn
Färg
Rengöring
Ugnsbotten
Nettovolym, liter
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
Ljudnivå, dB(A) IEC 704-3
Sladdlängd, (ca) m
Max anslutningseffekt, W
Spänning, V
Säkring, A
Produktnummer (PNC)
EAN-kod

700 FLEX
CombiQuick
Rostfri
Slät emalj
Grå emalj
43
455x595x567
450x560x550
1424
30°C - 230°C
1000
1900
Vit
53
1.5
3000
220-240
16
944 066 904
7332543794096

