
Serie | 2, Komfur, 60 cm, hvid
HKA010020U

Medfølgende tilbehør
x Emaljeret bageplade
x Rist
x Universalpande

Tilbehør
HEZ317000 : Pizzaform, 35 cm
HEZ327000 :
HEZ333001 :

Fritstående komfur med glaskeramisk
topplade, som gør rengøring ekstra nem og
enkel. Ovnen har 3D varmluft, som giver en
optimal varmefordeling i ovnrummet, så du
kan bage eller stege på flere niveauer på
samme tid og få perfekte resultater gang på
gang.
● Det moderne komfur med glaskeramiske kogeplader har alt til

kogning, bagning og stegning.
● 3D varmluft Plus - opnå perfekte resultater med den optimale

distribution af varme.

Teknisk data
Installation :  Fritstående
Produktmål, mm :  900 x 600 x 600
Længde på elledning (cm) :  120
Nettovægt (kg) :  55,277
Bruttovægt (kg) :  59,5
EAN-kode :  4242005168354
Antal hulrum - (2010/30/EF) :  1
Anvendelig volumen (af hulrum) - NY (2010/30/EF) :  66
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) :  A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :

 0,98
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/
EC) :  0,79
Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF) :  95,2
Tilslutningseffekt (W) :  9700
Elementspænding (V) :  220-240
Frekvens (Hz) :  50; 60
Stiktype :  uden stik
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Type kogesektion / Funktioner

- Glaskeramik

- Foran til venstre: Normal zone 1.2 kW

- Bagerst til venstre: Normal zone 1.8 kW

- Bagerst til højre: Normal zone 1.2 kW

- Foran til højre: Normal zone 2.2 kW

- 4 restvarmeindikatorer

Ovntype / Ovnfunktioner

- 7 ovnfunktioner: skånsom varmluft, 3D varmluft plus, over-/
undervarme, pizzafunktion, undervarme, varmluft/impulsgrill,
stor variogrill

- Temperaturinterval 50 °C - 275 °C

- Ovnvolumen: 66 l

Design

- Ekstra stor ovn

Rengøring

- Fuldt glas i inderdøren

Komfort

- Lynopvarmning

- Halogenbelysning

- Udtrækkelig opbevaringsskuffe med 21 cm højt panel

Miljø og sikkerhed

- Øvrige sikkerhedsfunktioner: knapkontaktlås - deaktiverer ovn
og kogeplade, mekanisk dørlås

- Energiklasse: A (på en skala fra A+++ til D)

Teknisk info

- Længde på ledning: 120 cm

- Justerbare ben
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