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AEG uuni ja taso

Induktiokeittotaso reagoi äärimmäisen nopeasti.

Voit säätää lämpötilan tarkasti ja välittömästi, joten

voit hallita kypsennystä täydellisesti koko ajan.

Induktiotekniikka kuumentaa välittömästi

keittoastian – ei keittotasoa. Se mahdollistaa myös
tehon erittäin tarkan säätämisen.

Induktiotasot HK604200IB

Induktiotekniikan yksi monista eduista on se, että
keittoastian ympärillä oleva alue jää kokonaan

viileäksi. Roiskeet voidaan pyyhkiä helposti pois

täydellisen puhtaan pinnan säilyttämiseksi.

Tuotenumero (PNC) 949 492 091 EAN-koodi 7332543383696

Keittotaso Induktio Kehys Kehyksetön

Mitat (LxSxK) 560x490x60 Maksimi liitäntäteho (W) 6600

Hob²Hood-yhteensopivuus - Liukuhipaisuohjaus -

Jälkilämmön ilmaisin Digitaalinäyttö Lapsilukitus On

Välitön reagointi - täydellinen lämpötilan
valvonta

×

Välitön ja tarkka lämmönsäätö×

Aina täydellisen puhdas keittotaso×

Tyylikkäät hipaisupainikkeet×

Power Booster -toiminto×

Turvallinen: Automaattinen
virrankatkaisu

×

Lapsilukitus×

Toimintolukitus×

Helppo asennus×

Jälkilämmön ilmaisin×



AEG uuni ja taso

Pyrolyyttinen puhdistus polttaa ruokajäämät

tuhkaksi. Tehokkaan eristyksen ansiosta uuni

kuluttaa 20 % vähemmän energiaa A-luokan raja-

arvoon verrattuna.

OptiSight-tason elektroniikan avulla voit tarkkailla

ruoan kypsymistä tarkasti ja täten saavuttaa

täydelliset tulokset joka kerta.

Älykäs ThermiC°Air-kiertoilmajärjestelmä takaa,

että kuuma ilma kiertää tasaisesti koko

uunitilassa. Näin ruoat valmistuvat nopeammin ja

energiankulutus on pienempää.

Kalusteuuni BP3003001M

OptiSight™-näyttö antaa välitöntä palautetta ja
mahdollistaa paremman hallinnan. Sen avulla voit

suunnitella etukäteen ja ohjelmoida uunin

kytkeytymään automaattisesti päälle tai pois

päältä.

IsoFront® Top -luukun ulkopinta pysyy

suhteellisen viileänä (maksimilämpötila 20° C

lämpimämpi kuin huoneilma), jolloin luukun

koskettaminen on turvallista.

Tuotenumero (PNC) 944 185 860 EAN-koodi 7332543149117

Uunin sisäpinta Emali / Pyrolyyttinen puhdistus Väri Teräs

Höyrytoiminnot - Energialuokka A

Käyttötilavuus (l) 71 Näytön väri Punainen

Asennusmitat K x L x S (mm) 590x560x550 Vaimennettu luukku -

Korkealuokkaista puhtautta
pyrolyysiohjelmalla

×

Täydellisesti valmistettua ruokaa juuri silloin
kun sinä haluat

×

Suurempi suorituskyky ja parempi
energiatehokkuus

×

Hallitse ruoan valmistusta kokonaisvaltaisesti×

Kosketusviileä uuni×

Monitoimiuuni
kiertoilmavastuksella

×

Ajastusautomatiikka ja kuluneen
ajan näyttö

×

Sisäänpainettavat säätimet×

2 pyrolyyttistä
puhdistusohjelmaa

×

FloodLight™ -uunivalo×

Elektroninen lämpötilan säätö×

ThermiC°Air -
kiertoilmakonseptin ansiosta
lämpö jakaantuu uunikammioon
erittäin tasaisesti varmistaen
tasaisen paistotuloksen.

×

Jälkilämmön ilmaisin×

Kypsennystaulukko luukun
sisäpuolella

×

Perfect Entry -pellinkannattimet×

Viilennystuuletin×

Helposti puhdistettava luukku×

Käyttöpaneelin lapsilukitus×

Luukun lukitus×

ISOFRONT® TOP viileä uunin
luukku

×

Lisävarusteena
teleskooppikannattimet

×


