
Delikat smak inom räckhåll
Resan från förberedelse till presentation kan bli problemfri tack vare 
teleskopskenan. Ta ut de ugnsgrillade grönsakerna genom att helt enkelt dra 
plåten mot dig när du lyfter ut den. Gör det ännu lättare genom att ändra 
skenans placering i ugnen till den mest ergonomiska när du ska ta ut maten.

Behåll smaken med ånga.
Behåll alla näringsämnen med ångtillagning. Behåll alla näringsämnen i maten 
med ångtillagning.

Induktionsteknik för snabbare, mer exakt värme
Med induktion är värmen omedelbar, så kokkärl värms upp snabbt. Du rör vid 
kontrollen och hällen svarar snabbt och exakt, vilket ger dig precis den värme 
du behöver. 

Näringsrikt och gott 
Tillaga dina egna hälsosamma snacks genom att torka 
frukt och grönsaker i din Electrolux-ugn. Frigör söta 
smaker och mjuka texturer med torkfunktionen genom 
att helt enkelt baka i 50 - 100 °C. Både gott och 
näringsrikt.

Förvänta dig jämn tillagning 
Med varmluftsfläkten kan du vara säker på att dina 
rätter är tillagade rakt igenom. Det smarta 
konvektionssystemet gör att varm luft cirkulerar jämnt 
inuti ugnen så att allt blir jämnt tillagat på alla 
ugnsnivåer. En extra stor pizza full med färgrika 
ingredienser. En äppelpaj med knaprigt täcke.

Förutom alla standardfunktioner använder SteamBake-funktionen ånga för att 
ge ditt hembakade bröd djupare och finare färg, en knaprigare yta och en mjuk 
insida. Så när du bakar bröd får du ett jämnt och utsökt resultat.

Den krispigaste ytan med SteamBake
Förutom alla standardfunktioner använder SteamBake-funktionen ånga för att 
ge ditt hembakade bröd djupare och finare färg, en knaprigare yta och en mjuk 
insida. Så när du bakar bröd får du ett jämnt och utsökt resultat.

Produktfördelar

• Steambake-funktion
• Vred för fyra steglöst inställda zoner
• Popout vred
• Ugnsfunktioner: Undervärme, Konventionell/traditionell matlagning, 
Upptining, Tillagning med fläkt, Snabbgrill, Lätt, Lätt magtlagning, Lätt 
matlagning med fläkt, Varmluft, Varmluft PLUS, Snabbgrill
• Spis med en ugn och häll
• Matlagningstermometer
• Display med timer och start/stopp-funktion
• Sval och barnsäker ugnslucka
• Lättrengjorda ugnsglas
• Kylfläkt
• Medföljande tillbehör: 1 Emalj långpanna, 2 Emaljplåtar, 1 Krom 
• Vänster zon fram: 2500W/1400W/140mm
• Vänster zon bak: 3600W/2300W/210mm
• Höger zon fram: 2800W/1800W/180mm
• Höger zon bak: 2500W/1400W/140mm
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Serie och Tema 600
Färg Rostfri
Rengöring Svart slät emalj
Nettovolym, liter 58
Energiklass A
Mått HxBxD 858-923x500x600
Plåt, max bakningsyta, cm2 1164
Ugnsbelysning 1 lampa, Baktill & på sidan
Temperaturspann 50°C - 300°C
Energiförbrukning, över/undervärme, 
kWh 0.84

Energiförbrukning, varmluft, kWh 0.75
Maxtemperatur på lucka. K-värde 55
Lucklås Ja
Tippskydd Ja
Kabel/Kontakt -/-
Spänning, V 230
Max anslutningseffekt, W 9919
Säkring, A 3x16
Produktnummer (PNC) 943 005 276
EAN-kod 7332543765140

Tekniska specifikationer
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