
EKI6679AOW Komfur

Den sprødeste skorpe

Ud over alle standardfunktionerne i din ovn tilfører
PlusSteam-funktionen et strejf af damp til at give en
mere glansfuld farve, en sprødere skorpe og en
lækker blød indvendig konsistens. Så du altid får
lækkert frisk brød.

Kogesektionen, der sætter din kreativitet fri

Infinite-induktionskogesektionen giver dig maksimal
frihed. Du kan anbringe kogegrej af forskellig størrelse
og form, hvor du vil, når blot de står på et af de fire
markerede punkter.

Et selvrensende system for vedvarende glans

Det skal være let at holde dit komfur som nyt. Det kan du nu takket være den
pyrolytiske funktion i Electrolux komfuret, som forvandler fedt og madrester til
aske. Det er nok med en fugtig klud. Intet besvær.

Flere fordele
Madlavningstermometeret overvåger centrumtemperaturen og slukker for
ovnen

•

Avanceret varmluftblæser sikrer ensartede resultater, uanset hvor maden er
placeret

•

Udvid spændende opskrifter med ekstra store bageplader.•

Funktioner:

Fritstående komfur med induktion•
Madlavningstermometer med autosluk
og resttid

•

Lysautomatik•
Blæserautomatik•
Push-Pull magasinskuffe•
Display med ur/minutur og start-stop
automatik

•

Børnesikret, kølig ovnlåge med 4 lag
glas

•

Aktivt kølesystem•
Soft Closing ovnlåge•
Medfølgende tilbehør: 1 bradepande, 2
bageplader , 1 rist ,

•

Højre bagzone: 2300/3200W/210mm•
Venstre frontzone:
2300/3200W/210mm

•

Højre frontzone: 2300/3200W/210mm•
Venstre bagzone: 2300/3200W/210mm•

Tekniske data:

Farve : Hvid•
Ovnrum : Pyrolytisk selvrens•
Ovnrum, øverst : -•
Energieffektivitetsklasse : A•
Udvendige mål, HxBxD, mm : 850-936x596x600•
Ovnrum, netto liter : 73•
Bagepladeareal, cm² : 1424•
Ovnbelysning : Dobbelt ovnlys, bagerst på sidevæg•
Effektstyring på kogesektionen : Booster reducerer alle
kogezoner. Sidste valgte zone prioriteres, Booster reducerer
forbundne zoner

•

Energiforbrug traditionel ovn, kWh/cyklus : 0.99•
Energiforbrug varmluftsovn, kWh/cyklus : 0.87•
Elementspænding, V : 230•
Tilslutningseffekt, W : 9000•
El-tilslutning, amp. : 25•
Stikprop : Lev. uden stik/prop•
Vægt brutto/netto, kg : 68/66•
Toldkode : 85166010•
Produktnummer : 947 941 216•
EAN : 7332543597680•

Produktbeskrivelse:

Selvrensende
SteamBake
pyrolysekomfur i hvid
med MaxiSense
induktionskogezoner,
der betjenes med
rengøringsvenlig touch-
betjening. Ovnen
udmærker sig ved sin
PlusSteam-funktion,
hvor du kan opnå
fantastiske
bageresultater ved at
tilføre damp til din
bagning. Ovnen har
desuden indbygget
stegetermometer og
SoftClosing ovnlåge, der
aldrig smækker.


