600 SurroundCook HighLight-Häll 60 cm Katalys
LKR66440SW

Den krispigaste ytan med SteamBake
Förutom alla standardfunktioner använder SteamBake-funktionen ånga för att
ge ditt hembakade bröd djupare och finare färg, en knaprigare yta och en mjuk
insida. Så när du bakar bröd får du ett jämnt och utsökt resultat.
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ge ditt hembakade bröd djupare och finare färg, en knaprigare yta och en mjuk
insida. Så när du bakar bröd får du ett jämnt och utsökt resultat.

Produktfördelar
Snabbuppvärmning med keramikhäll
Snabb och kraftfull uppvärmning på begäran med keramikhällen. Den släta
glasytan, precis som en induktionshäll, kan enkelt torkas ren.

En självrengörande ugn, så du kan vila
Den katalytiska rengöringen gör att uppbyggnaden av smuts och fett i ugnen
undviks. Denna självrengörande teknik startar automatiskt när temperaturen
når 250 °C, och avlägsnar alla matlagningsrester, vilket gör rengöring enkel.

Alltid perfekt resultat!
Den här spisen har en matlagningstermometer som
hjälper dig att uppnå perfekta resultat i köket. Den
håller koll på maträttens kärntemperatur och stänger av
ugnen när det är dags.

Krispig, hälsosam mat med AirFry
Njut av krispiga pommes frites eller läckra grönsaker tillagade med mindre olja,
med hjälp av den särskilda AirFry-inställningen och plåten. Gallerplåten gör att
varm luft kontinuerligt kan cirkulera i ugnen för att laga din mat från alla håll.
Krispig perfektion, varje gång.
Laga mer på samma gång
Mer av det goda med vår XL-bakplåt! Fler smarriga muffins till
eftermiddagskaffet, en saftig köttlimpa när vännerna kommer på besök. Större
utrymme innebär mer av alla härliga recept.

• Steambake-funktion
• Vred för fyra steglöst inställda zoner
• Hällkontroll med vred
• Ugnsfunktioner: Konventionell/traditionell matlagning, Torkning, Snabbgrill,
Bakning med fukt, Pizzaläge, Varmluft, SteamBake, Snabbgrill
• Spis med en ugn och häll
• Matlagningstermometer
• Ugnsbelysningen tänds när luckan öppnas
• Push pull-låda
• Display med timer och start/stopp-funktion
• Sval och barnsäker ugnslucka
• Lättrengjorda ugnsglas
• Kylfläkt
• Ugnens ventilation sitter baktill på hällen
• Medföljande tillbehör: 1 AirFry tray, 1 Emalj långpanna, 2 Emaljplåtar, 1 krom
med upphöjda kanter
• Vänster zon fram: 1000/2200W/140/210mm
• Vänster zon bak: 1200W/145mm
• Höger zon fram: 1800W/180mm
• Höger zon bak: 1800W/180mm

600 SurroundCook HighLight-Häll 60 cm Katalys
LKR66440SW
Tekniska specifikationer
Serie och Tema
Färg
Rengöring
Nettovolym, liter
Energiklass
Mått HxBxD
Plåt, max bakningsyta, cm2
Ugnsbelysning
Temperaturspann
Funktionslås
Energiförbrukning, över/undervärme,
kWh
Energiförbrukning, varmluft, kWh
Maxtemperatur på lucka. K-värde
Lucklås
Tippskydd
Medföljande tillbehör
Kabel/Kontakt
Spänning, V
Max anslutningseffekt, W
Säkring, A
Produktnummer (PNC)
EAN-kod

600
Vit
Katalys
73
A
850-936x596x600
1424
1 lampa, Bak
50°C - 275°C
Ja
0.95
0.82
40
Ja
Ja
Tippskydd
1,4m sladd/Kontakt
400
10500
3x16
947 941 414
7332543768752

