
Grill til gyldne resultater
Få mere ud af din grill end nogensinde før med alt fra sprødt bacon til 
boblende mozzarella. Perfekt til sprøde kyllingevinger og til smeltet halloumi i 
munden. 

Bag mere på én gang med XL Bagepladen
Opnå nye kulinariske højder med vores XL Bageplade, der gør det muligt at 
bage mere på én gang. Det er tid til perfekte og luftige cupcakes til lidt lækkert 
midt på eftermiddagen eller et velsmagende farsbrød til vennerne. Mere plads 
betyder flere fantastiske opskrifter.

Nem rengøring med AquaClean
Rengøring efter madlavning behøver ikke at være en 
kedelig pligt - vores ovn renses ved at udnytte fugtens 
styrke. AquaClean får vandet til at fordampe i bunden 
af ovnen, og dampen løsner genstridigt fedt og 
madrester på overfladerne. Så du får en naturlig 
rengøring uden besvær.

Hurtig, effektiv og ensartet tilberedning
Vores ensartede tilberedningssystem får varmen til at 
cirkulere igennem ovnen og sørger for, at alt tilberedes 
ensartet. Alt uden at skulle vende din ret. Vores 
teknologi betyder, at din ovn varmer hurtigere op og 
sparer tid og energi.

Ensartet tilberedning på flere ovnribber 
Nyd ensartet tilberedning med madlavning på flere 
ribber. Den ekstra varmering betyder, at du kan 
tilberede ensartet på tværs af tre niveauer. Perfekt til at 
bage de blødeste småkager og superlækre tærter.

Multifunktionsovn med de klassiske ovnfunktioner som ægte varmluft, over-
undervarme og grill samt markedets største bageplader. For nem rengøring 
kan ovnlågen skilles ad og glassene tages ud, og det rustfrie stål er belagt 
med vores særlige AntiFingerPrint, som ikke efterlader fedtfingre på stålet.

Dine retter, altid lækre
Med 600 SurroundCook® ovnen tilberedes alt ensartet fra sprødstegt kylling til 
lækre marengs. Vores ovn sikrer, at den indre temperatur er ensartet over det 
hele, fordi blæseren cirkulerer luft og varme. Så du behøver ikke længere at 
vende maden eller justere bagepladerne.

Fordele og funktioner

• Multifunktionsovn med ægte varmluft
• Drejeknapper
• Halogen ovnbelysning, bag
• AntiFingerPrint
• Aktiv kølesystem
• Rengøringsvenlig ovnlåge - kan skilles ad uden brug af værktøj
• Børnesikring af ovnlågen
• Medfølgende tilbehør: 1 bradepande, 2 bageplader, 1 rist 
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Serie/Tema 600 FLEX
Produktserie SurroundCook
Farve Rustfri stål med AntiFingerPrint
Ovnrum, rengøring Clean emalje
Ovnrum netto, ltr. 72
Emalje, sider/bagvæg Clean emalje
Energieffektivitetsklasse A
Udvendige mål, HxBxD, mm 594x594x569
Indbygningsmål, HxBxD, mm 600x560x550
Bagepladeareal, cm² 1424
Temperaturinterval 50°C - 275°C
Grilleffekt, W 1700
Farve i display Ingen display
Energiforbrug traditionel ovn, 
kWh/cyklus 0.93

Energiforbrug varmluftsovn, 
kWh/cyklus 0.81

Lydniveau max., dB(A) 53
Ledningslængde, m 1,6
Tilslutningseffekt, W 2790
Elementspænding, V 220-240
EAN 7332543725045
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