
Bag mere på én gang 
Nå nye kulinariske højder med vores ekstra store bageplade, der gør det 
muligt at bage mere på én gang. Cremede cupcakes til lidt lækkert midt på 
eftermiddagen.  Et velsmagende farsbrød til fantastiske venner. Mere plads til 
flere fantastiske opskrifter. 

Du ved helt sikkert, om det er sikkert at rengøre kogesektionen
Du skal ikke gætte, om det er sikkert at gøre komfuret rent – tjek 
restvarmeindikatorerne. De fortæller dig nøjagtigt, hvilke kogezoner der stadig 
er varme.

Altid kølig 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.

Udnyt hver eneste centimeter i ovnen – alt 
tilberedes ensartet
Takket være dette komfurs ekstra store blæser, 
tilberedes din ret helt ensartet, uanset, hvor du stiller 
den i ovnen. Så udnyt pladsen ligesom du vil.

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.

SurroundCook® glaskeramisk komfur, 60 cm, i rustfrit stål med ekstra stor 
varmluftsblæser, tilbereder alt ensartet fra sprødstegt kylling til lækre marengs. 
Med energiregulering af alle kogezoner.

Enkelt komfur med keramisk kogesektion
Glaspladen opvarmer dit kogegrej, og giver en plan overflade som er enkel at 
rengøre efter brug.

Fordele og funktioner

• Fritstående komfur med Glaskeramisk komfur
• Energiregulering af kogezoner
• Drejeknapper
• Børnesikret, kølig ovnlåge med 3 lag glas
• Rengøringsvenlig ovnlåge - kan skilles ad uden brug af værktøj
• Aktivt kølesystem
• Sikker udluftning ved bagkant
• Medfølgende tilbehør: 1 bradepande, 2 bageplader, 1 rist,  
• Venstre frontzone: 2300W/210mm
• Venstre bagzone: 1200W/145mm
• Højre frontzone: 1200W/145mm
• Højre bagzone: 1800W/180mm
• Ovnprogrammer: Over- undervarme, Tørring, Stor grill, Fugtig varmluft, 
Pizza, Turbo grill, Ægte varmluft
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Farve Hvid
Rengøring EasyClean emalje
Ovnrum netto, ltr. 73
Energieffektivitetsklasse A
Udvendige mål, HxBxD, mm 850-936x596x600
Bagepladeareal, cm² 1424
Ovnbelysning Enkeltbelysning,  bagerst 
Temperaturinterval 50°C - 275°C
Energiforbrug traditionel ovn, 
kWh/cyklus 0.95

Energiforbrug varmluftsovn, 
kWh/cyklus 0.82

Ledningslængde, m 1,4
Elementspænding, V 230
Tilslutningseffekt, W 10000

El-tilslutning, amp.
25A - Leveres med norsk kabel. Ved 

installation i Danmark brug dansk 
kabel: 3*16A

Produktnummer 947 941 410
EAN 7332543768714
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