
Intelligent teknologi, der gør rengøringen markant lettere
Selvrensende emalje der forbrænder fedtpartiklerne ved opvarmning over 
200°C. Med denne delvise selvrensende ovn behøver du kun at koncentrere 
dig om at rengøre ovnens bund. 

Ensartede resultater overalt i ovnen
ThermiC°Air varmluftssystemet sørger for, at den varme luft cirkulerer jævnt 
rundt i det ekstra store ovnrum, så du får ensartede resultater på alle niveauer 
i ovnen.

En glat overflade til effektiv rengøring
Pop-ud knapperne på dette komfur kan trykkes ind så 
du får en plan overflade der letter rengøringen. 
Knapperne kan også trykkes ind under 
madtilberedningen, og du undgår derved at fedtstænk 
m.v. sætter sig på knapperne.

Perfekt kontrol med et enkelt blik
Fuld indsigt betyder fuld kontrol. Den avancerede betjening på denne 
kogesektion viser dig alle tilberedningens processer med et enkelt blik.   

Præcision med induktion
Induktionskogesektionen reagerer altid med største 
præcision. Den opvarmer kun selve kogegrejet og 
reagerer øjeblikkeligt på temperaturjusteringer, så du 
har fuld kontrol over tilberedningen.

Induktionskomfur i hvid med 4 kogezoner og selvrensende ovnrum med 
katalyse med Hob2Hood tilkobler kogepladen sig automatisk til emhætte med 
samme funktion. Rengøringsvenlige pop-ud knapper og stort ovnrum, 
magasinskuffe til ovntilbehør samt udtræk i 1 niveau medfølger. Føres hos 
udvalgte forhandlere

Professionelle, ensartede resultater fra en professionel ovn
MaxiKlasse™-ovnen kombinerer avancerede funktioner, så du kan tilberede 
hver ret ensartet og opnå perfekt farve og skorpe.

Fordele og funktioner

• Fritstående komfur med induktion
• Pop-ud knapper
• Lysautomatik
• Push-Pull magasinskuffe
• 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: 2300/3600W/210mm
• Venstre bagzone: 1400/2500W/140mm
• Højre frontzone: 1800/2800W/180mm
• Højre bagzone: 1800/2800W/180mm
• Ovnprogrammer: Over- undervarme, Tørring, Stor grill, Fugtig varmluft, 
Pizza, Ægte varmluft, Turbo grill
• Hob2Hood
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Serie/Tema 600
Farve Hvid
Rengøring Katalytisk selvrens
Ovnrum netto, ltr. 73
Energieffektivitetsklasse A
Udvendige mål, HxBxD, mm 850-936x596x600
Bagepladeareal, cm² 1424
Ovnbelysning Dobbelt ovnlys,  bagerst på sidevæg
Temperaturinterval 50°C - 275°C
Energiforbrug traditionel ovn, 
kWh/cyklus 0.95

Energiforbrug varmluftsovn, 
kWh/cyklus 0.82

Elementspænding, V 230
Tilslutningseffekt, W 10900
El-tilslutning, amp. 3x16
EAN 7332543768967
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