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Design Scandium

Produktmål i mm HxBxD 900x600x605

Energiklasse A

Energiforbruk for oppvarmingsfunksjon, standardtest, 

tradisjonell/multifunksjon, watt

0,99/0,83

Ovnens størrelse i liter netto 77

Stor: 65 liter < volum ●

Overflateareal (arealet av den største bakeplaten, cm2) 1566

UtstyrUtstyrUtstyrUtstyr

Betjeningsknapper - skruknapper/PushPull -/●

Magasinskuff ●

OvnsfunksjonerOvnsfunksjonerOvnsfunksjonerOvnsfunksjoner

Lys i ovn antall – standard/halogensidespot 1/-

Antall ovnsfunksjoner inkl. lys 11+1

Eco-oppvarming ●

Lynoppvarming av ovn til 180 °C på minutter 4

Over-/undervarme ●

Undervarme ●

Grill ●

Tinefunksjon (vifte) ●

Turbogrill (vifte + grill) ●

Vifte og over-/undervarme ●

Varmluft med ringvarmeelement ●

Pizzafunksjon (varmluft med ringvarmeelement + undervarme) ●

Supergrill (grill + overvarme) ●

Utstyr ovnUtstyr ovnUtstyr ovnUtstyr ovn

EasyClean-emalje - sort/grå -/●

SteamClean/Aqualyse/Katalyse på bakvegg ●/-/-

Ovnsstiger ●

Bageplader - Standard/EasySlip/Pyro 2/-/-

Ekstra dyp langpanne - Standard/EasySlip/Pyro 1/-/-

Grillrist - Standard/Pyro 1/-

Lag glass i ovnsdør 3

Kald ovnsdør/UltraCold - i °K -/25

Avtakbar ovnsdør ●

Barnesikring/kan kobles ut ●/●

Utstyr koketoppUtstyr koketoppUtstyr koketoppUtstyr koketopp

Antall kokesoner 4

Restvarmeindikator ●

Oppkokingsautomatikk ●

Booster/Virtual booster/antall kokesoner 4/-

Automatisk gryteregistrering ●

Autofokus ●

Elektronisk barnelås ●

EKI 17610EKI 17610EKI 17610EKI 17610---- 90909090

Induksjonskomfyr i hvitt  
X-type design  
Multifunksjonsovn med 11+1 funksjoner, bl.a. 
ekte varmluft, tine- og pizzafunksjon  
Hurtigoppvarmning av ovnen til 180 ºC på 4 min  
Energiklasse A  
Ekstra stort ovnsrom på 77 liter  
UltraCold ovnsdør  
PushPull-knapper  
Barnesikring som kan kobles fra  
SteamClean-funksjon for enkel rengjøring  
Stor innvendig glassdør for enkel rengjøring  
Ekstra dyp langpanne  
4 induksjonskokesoner   
Booster på alle 4 kokesoner  
Produktmål HxBxD: 90x60x60,5 cm  
Kan justeres i høyden fra 85-87 og fra 90-92 cm  

 





Forreste, venstre kokesone størrelse i cm - watt ø 14-22 - 2300/3000

Bakerste, venstre kokesone størrelse i cm - watt ø 10-18 - 1200/1400

Forreste, høyre kokesone størrelse i cm - watt ø 10-18 - 1200/1400

Bakerste, høyre kokesone størrelse i cm - watt ø 14-22 - 2300/3000

InstallasjonInstallasjonInstallasjonInstallasjon

Regulerbare ben/sokkel, kan justeres i høyden fra 85-87 og 90-92 cm ●/●

Tippesikringsbeslag ●

Elektrisk tilkobling V/Hz 230/400V N~50Hz

Total effekt kW 11

Sikring, amp. 3x16




