
EKC6061AOW Komfur

Hav overblikket som de professionelle

Komfurets gennemtænkte design gør det nemt at
følge med i hvordan madlavningen skrider frem - i
ovnen eller på kogesektionen.

Nem rengøring af kogesektionen

Det kan ikke være mere enkelt at holde denne
kogesektion ren. Den har en fuldkommen fejlfri, glat
overflade – uden så meget som en knap – så du kan
rengøre med en enkelt aftørring.

Altid køle at røre ved

Ovnlågen har flere smarte nyskabelser, så du kan
tilberede uden den mindste bekymring. Sammen
sikrer de, at ydersiden på lågen forbliver kølig at røre
ved.

Flere fordele
Ovnlåge, der kan tages af, betyder mindre tid på rengøring•

Restvarmeindikator, så du ved, hvornår det er sikkert at gøre kogesektionen
ren

•

Funktioner:

Dobbeltovnskomfur med glaskeramik•
Energiregulering af kogezoner•
Restvarmeindikator på alle zoner•
Sidehængt ovnlåge, i nederste ovn•
Børnesikret, kølig ovnlåge med 3 lag
glas

•

Aktivt kølesystem•
Sikker udluftning ved bagkant•
Medfølgende tilbehør: 1 bradepande, 2
bageplader 1 grillrist

•

Højre bagzone: 1800W/180mm•
Venstre frontzone: 2300W/210mm•
Højre frontzone: 1200W/145mm•
Venstre bagzone: 1200W/145mm•

Tekniske data:

Farve : Hvid•
Ovnrum : EasyClean emalje•
Ovnrum, øverst : EasyClean emalje•
Energieffektivitetsklasse : A•
Energieffektivitetsklasse, øverste ovn : A•
Udvendige mål, HxBxD, mm : 893-912x596x600•
Ovnrum, netto liter : 72•
Ovnrum øverst, netto liter : 39•
Bagepladeareal, cm² : 1424•
Ovnbelysning : Dobbelt ovnlys, bagerst på sidevæg•
Ovnbelysning, øverste ovn : Enkeltbelysning, bagerst•
Energiforbrug traditionel ovn, kWh/cyklus : 0.99•
Energiforbrug traditionel ovn øverst, kWh/cyklus : 0.75•
Energiforbrug varmluftsovn, kWh/cyklus : 0.9•
Ledningslængde, m : 1.4•
Elementspænding, V : 400•
Tilslutningseffekt, W : 13000•
El-tilslutning, amp. : 3x16•
Produktnummer : 947 941 072•
EAN : 7332543203895•

Produktbeskrivelse:

Dobbeltovnskomfur med
lavt energiforbrug. Den
ene ovn er trods sin
størrelse, et ekstra stort
ovnrum, præcis som i
traditionelle komfurer.
Enkel og nem betjening
af komfuret med
drejeknapper.
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