
Aftagelig ovnlåge gør rengøringen nem og hurtig
Takket være et nyt hængslesystem, kan døren fjernes, så den er nemmere at 
rengøre. Det betyder, at du kan komme til alle delene, selv de steder, der er 
svære at nå.

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.

Få besked, når maden er klar
Madlavningstermometret giver dig et virtuelt kig ind i 
maden, så du kan kontrollere, hvordan tilberedningen 
går. Derudover fortæller den, når maden er klar. 

Et gennemført design for nemmere rengøring
Komfuret har et genialt design - ovnlågens inderste 
glas kan fjernes helt. På den måde kan du gøre den 
grundigt rent, meget lettere.

Ovnen, der hjælper dig med at gøre den ren
Ovnrummet har en smart katalytisk belægning, som 
absorberer og ilter fedt, så rengøringen bliver nemmere.

Komfur i stål med induktion, der betjenes nemt med rengøringsvenlig touch. 
Ovnen har indbygget madlavningstermometer for lækre retter hver gang, samt 
delvist selvrensende med katalyse, der letter rengøringen. Udtræk i 1 niveau 
medfølger.

En verden af professionel madlavningsteknologi
Kog/Steg som en professionel med dette fritstående komfur med 
induktionsteknologi. Det har smarte funktioner såsom præcis varmekontrol, 
som professionelle kokke elsker. 

Fordele og funktioner

• Fritstående komfur med Induktionskomfur
• Kogesektion med touch betjening
• Madlavningstermometer
• Udtræksskinner, 1 niveau
• 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: 1800W/2800W/180mm
• Højre bagzone: 1800W/2800W/180mm
• Ovnprogrammer: Over- undervarme, Tørring, Ægte varmluft, Stor grill, Fugtig 
varmluft, Pizza, Ægte varmluft, Turbo grill

Komfur

EKI6352COX

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSEECO120P000093.jpg


Serie/Tema 600 FLEX
Farve Rustfri stål
Rengøring Katalytisk selvrens
Ovnrum netto, ltr. 73
Ovnrum, øverst -
Energieffektivitetsklasse A
Udvendige mål, HxBxD, mm 850-936x596x600
Bagepladeareal, cm² 1424
Ovnbelysning Enkeltbelysning,  bagerst 
Temperaturinterval 50°C - 275°C

Effektstyring på kogesektionen
Booster reducerer alle kogezoner. 

Første valgte zone prioriteres, Booster 
reducerer forbundne zoner

Energiforbrug traditionel ovn, 
kWh/cyklus 0.95

Energiforbrug varmluftsovn, 
kWh/cyklus 0.82

Ledningslængde, m 1,4
Elementspænding, V 230
Tilslutningseffekt, W 10900
El-tilslutning, amp. 25
EAN 7332543361878

Tekniske data

Komfur

EKI6352COX

http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBCO180DE00001.jpg

