SurroundCook Induktionshäll 60 cm Katalys
KKI9000SOW

Hob2Hood gör arbetet medan du lagar mat
Hob2Hood är en trådlös anslutning mellan spishäll och fläkt som justerar
fläkthastigheten automatiskt baserat på din tillagningstemparatur. Omedelbar
respons som ger dig lite extra hjälp i köket.

Hob2Hood är en trådlös anslutning mellan spishäll och fläkt som justerar
fläkthastigheten automatiskt baserat på din tillagningstemparatur. Omedelbar
respons som ger dig lite extra hjälp i köket.

Produktfördelar
MaxiSense – kokzoner som anpassar sig efter din pannstorlek
Kokzonerna på vår induktionshäll MaxiSense Zone-Free ställer in storleken
efter kokkärlet, vilket ger dig ett effektivare sätt att skapa maträtterna du
älskar. Varje zon kan känna av exakt storlek på dina kastruller och grytor och
värmer bara upp ytan under kokkärlet.

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 tillåter
att varm luft rör sig runt i ugnen och tillagar din mat till krispig perfektion, varje
gång.

SteamBake – för bättre bakning
Med SteamBake kan du skapa bröd i bageristil i ditt eget hem med bara en
knapptryckning. Fuktighet tillåter degen att jäsa helt, vilket skapar en mjuk
insida med en god och glansig skorpa. Testa även att tillaga en otroligt god
grillad kyckling eller panerad fisk.

Katalysrengöring – rengör ugnen åt dig
Den katalytiska rengöringen gör att uppbyggnaden av smuts och fett i din
fristående ugn undviks. Denna självrengörande teknik startar automatiskt när
ugnens temperatur når 250 °, vilket gör rengöringen enkel.
Timern innebär att din mat aldrig ugnsbakas för länge
För att försäkra dig om att dina maträtter aldrig bakas för länge har denna ugn
en elektronisk timer som stänger av värmen när den angivna tiden har nåtts.

• Hob2Hood
• Steambake-funktion
• SliderTouch på hällen
• Ugnsfunktioner: Konventionell/traditionell matlagning, Snabbgrill, Bakning
med fukt, Pizzaläge, Varmluft, Varmluft PLUS, Snabbgrill
• Spis med en ugn och häll
• Matlagningstermometer
• Push pull-låda
• Display med timer och start/stopp-funktion
• Easy Entry
• 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: 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
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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
Katalys
73
A
850-936x596x600
1424
2 lampor, Baktill & på sidan
50°C - 275°C
0.95
0.82
40
Ja
Ja
Tippskydd
1,4m sladd/Kontakt
230
10900
3x16
947 941 451
7332543804900

