600 SurroundCook Induktionshäll 60 cm Katalys
LKI66440NX

Välkommen till Electrolux professionella matlagningsvärld
Laga mat som en professionell kock men denna fristående spis med
induktionsteknik. Den ger dig dessa smarta funktioner, som t.ex. exakt
värmereglering, som professionella kockar älskar.
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Produktfördelar
Ugnen som hjälper dig med rengöringen
Ugnen hjälper dig faktiskt att rengöra sig själv.
Utrymmet har en smart katalytisk beläggning som
absorberar och oxiderar fett så att rengöringen är
enklare.

Du blir informerad när maten är klar
Matlagningstermometern ger dig en virtuell vy av
matens insida så att du kan kontrollera hur den tillagas.
Den berättar dessutom när rätten är klar.

Använd allt utrymme - maten blir jämnt tillagat
Tack vare spisens extra stora fläkt tillagas maten helt
jämnt var du än placerar det i ugnen, så använd
utrymmet så som du önskar.

Hob2Hood® för ren bekvämlighet
Hob2Hood®-funktionen ansluter trådlöst din häll till din köksfläkt. Sätt igång
och laga maten så justerar fläkten automatiskt inställningarna, vilket ger det
bästa utsuget baserat på vald effekt på hällen. Den gör det hårda arbetet så att
du – och dina händer – kan fokusera på matlagningen.

• Hob2Hood
• Steambake-funktion
• Touchkontroller
• 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 Emalj långpanna, 2 Emaljplåtar, 1 krom med
upphöjda kanter
• Vänster zon fram: Booster 2300/3600W/210mm
• Vänster zon bak: Booster1400/2500W/140mm
• Höger zon fram: 1800W/2800W/180mm
• Höger zon bak: Booster 1800/2800W/180mm
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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
Rostfri
Katalys
73
A
850-936x596x600
1424
2 lampor, Baktill & på sidan
50°C - 275°C
Ja
0.95
0.82
40
Ja
Ja
Tippskydd
1,4m sladd/Ingen kontakt
230
9000
25
947 941 419
7332543768806

