
Bag mere på én gang 
Nå nye kulinariske højder med vores ekstra store bageplade, der gør det 
muligt at bage mere på én gang. Cremede cupcakes til lidt lækkert midt på 
eftermiddagen.  Et velsmagende farsbrød til fantastiske venner. Mere plads til 
flere fantastiske opskrifter. 

Inviter alle til middag - med denne ovn kan du klare 
det
Uanset om du tilbereder flere retter på én gang eller 
blot forbereder større mængder, kan denne store ovn 
klare det - og den leverer altid de bedste resultater.

Bedre varmefordeling for ensartede resultater
Sprødt bagværk, ensartede bagte tærter, flotte brunede kødstykker - XXL 
blæseren sikrer, at varmen cirkulerer ensartet i ovnen, der giver ensartede 
resultater, uanset hvor du stiller maden.

Nem rengøring af kogesektionen
Det kan ikke være mere enkelt at holde denne 
kogesektion ren. Den har en fuldkommen fejlfri, glat 
overflade – uden så meget som en knap – så du kan 
rengøre med en enkelt aftørring.

Dobbeltovnskomfur i hvid med glaskeramiske kogezoner og rengøring med 
delvist selvrensende katalyse. Med dette komfur får du 
madlavningstermometer for fantastiske resultater hver gang, samt  markedets 
største bageplader, så du kan tilberede større mængder.

Enkelt komfur med keramisk kogesektion
Glaspladen opvarmer dit kogegrej, og giver en plan overflade som er enkel at 
rengøre efter brug.

Fordele og funktioner

• Dobbeltovnskomfur med Glaskeramisk komfur
• Energiregulering af kogezoner
• Drejeknapper
• Sidehængt ovnlåge, i nederste ovn
• Børnesikret, kølig ovnlåge med 3 lag glas
• Aktivt kølesystem
• Sikker udluftning ved bagkant
• Medfølgende tilbehør: 1 bradepande, 2 bageplader, 1 rist, 1 bradepande, 2 
bageplader 1 grillrist
• Venstre frontzone: 2300W/210mm
• Venstre bagzone: 1200W/145mm
• Højre frontzone: 1200W/145mm
• Højre bagzone: 1800W/180mm
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Serie/Tema 600 FLEX
Farve Hvid
Rengøring EasyClean emalje
Ovnrum netto, ltr. 73
Ovnrum, øverst EasyClean emalje
Energieffektivitetsklasse A
Energieffektivitetsklasse, øverste ovn A
Udvendige mål, HxBxD, mm 893-912x596x600
Ovnrum øverst, netto liter 39
Bagepladeareal, cm² 1424
Ovnbelysning, øverste ovn Enkeltbelysning,  bagerst 
Ovnbelysning Dobbelt ovnlys,  bagerst på sidevæg
Temperaturinterval, øverste ovn 100°C - 250°C
Temperaturinterval 50°C - 275°C
Energiforbrug traditionel ovn, 
kWh/cyklus 0.99

Energiforbrug traditionel ovn øverst, 
kWh/cyklus 0.75

Energiforbrug varmluftsovn, 
kWh/cyklus 0.82

Ledningslængde, m 1,4
Elementspænding, V 400
Tilslutningseffekt, W 12700
El-tilslutning, amp. 3x16

Produktnummer 947 941 240
EAN 7332543705528
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