Induktionshäll 70 cm Katalys
EKI7553BTX

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
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.

En självrengörande ugn, så du kan vila
Den katalytiska rengöringen gör att uppbyggnaden av smuts och fett i ugnen
undviks. Denna självrengörande teknik startar automatiskt när temperaturen
når 250 °C, och avlägsnar alla matlagningsrester, vilket gör rengöring enkel.

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.

Din middag, i precis rätt tid.
Med den elektroniska timern kan du laga mat bekvämare och enklare. Ställ in
en tillagningstid så stängs ugnen automatiskt av när tiden har gått; eller
använd fördröjd-startfunktionen för att börja laga mat när det passar dig. På så
sätt kan du fokusera på annat.
Laga mer på samma gång
Mer av det goda med vår XL-bakplåt! Fler smarriga muffins till
eftermiddagskaffet, en saftig köttlimpa när vännerna kommer på besök. Större
utrymme innebär mer av alla härliga recept.

• Hällkontroll med vred
• Ugnsfunktioner: Konventionell/traditionell matlagning, Torkning, Tillagning
med fläkt, Snabbgrill, Bakning med fukt, Pizzaläge, Varmluft, Snabbgrill
• Spis med en ugn och häll
• Matlagningstermometer
• 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: Booster 1800/2800W/180mm
• Höger zon bak: Booster 1800W/2800W/180mm
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EKI7553BTX
Tekniska specifikationer
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

Rostfri
Katalys
73
A
850-936x696x600
1424
2 lampor, Baktill & på sidan
50°C - 275°C
Ja
0.95
0.82
30
Ja
Ja
Tippskydd
1,4m sladd/Kontakt
230
10900
3x16
947 941 276
7332543749348

