Induktionshäll 60 cm Pyrolys
LKI66850SW

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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Produktfördelar
Laga mat på känn – öka eller minska värmen direkt
Med den här spisens energisnåla induktionshäll kan du verkligen laga mat på
känn. Den reagerar mycket snabbt så att du kan öka eller minska värmen
direkt.

Ett självrengöringssystem för att hålla ugnen
skinande ren
Att hålla din spis som ny ska vara enkelt. Nu är det
enkelt tack vare den smarta pyrolytiska funktionen i
Electrolux-spisen, ett självrengörande system som ökar
temperaturen i ugnen så att fett och rester blir till aska.
Det innebär att du kan rengöra insidan av ugnen
genom att bara torka av den med

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.

VelvetClosing: en lucka som stängs mjukt varje gång
Luckan på den här ugnen stängs alltid mjukt och tyst, tack vare dess
VelvetClosing-funktion - perfekt när du rusar runt och helt enkelt inte har tid att
stänga ugnen försiktigt.

• Hob2Hood
• Steambake-funktion
• SliderTouch på hällen
• Ugnsfunktioner: Undervärme, Konventionell/traditionell matlagning,
Upptining, Snabbuppvärmning, Grill, Bakning med fukt, Pizzaläge, Varmluft,
Snabbgrill
• Spis med en ugn och häll
• Soft Closing
• Matlagningstermometer med återstående tid och automatisk avstängning
• Ugnsbelysningen tänds när luckan öppnas
• Push pull-låda
• Display med timer och start/stopp-funktion
• Sval och barnsäker ugnslucka
• Kylfläkt
• Medföljande tillbehör: 1 Emalj långpanna, 2 Emaljplåtar, 1 krom med
upphöjda kanter
• Vänster zon fram: Booster 2300/3200W/210mm
• Vänster zon bak: Booster 2300/3200W/210mm
• Höger zon fram: Booster 2300/3200W/210mm
• Höger zon bak: Booster 2300/3200W/210mm

Induktionshäll 60 cm Pyrolys
LKI66850SW
Tekniska specifikationer
Färg
Rengöring
Nettovolym, liter
Energiklass
Mått HxBxD
Plåt, max bakningsyta, cm2
Ugnsbelysning
Temperaturspann
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

Vit
Pyrolys
73
A+
850-936x596x600
1424
2 lampor, Baktill & på sidan
30°C - 300°C
0.98
0.7
30
Ja
Ja
Tippskydd
1,4m sladd/Kontakt
230
10900
3x16
947 941 421
7332543768820

