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Svanenpaket vitt. Grundstandard

Inbyggnadshäll HOI620PS

Serie och Tema 300 Typ av ram Raka kanter
Typ av installation Ovanpåliggande Mått B x D (mm) 590x520

Induktionshäll×
Touchkontroller×
Boosterfunktion×
Barnlås×

Funktionslås×
Enkel installation med snap-in
system

×

Restvärmevisning för
kokzoner:

×

Främre vänsterzon: 2300 /
2800W / 210mm

×

Bakre vänsterzon: 1200W /
145mm

×

Främre högerzon: 1200 /
1800W / 145mm

×

Inbyggnadsugn CKB100W

Serie och Tema 600 FLEX Kommersiellt namn SurroundCook
Färg Vit Rengöring Aqua

Energy Class

Multifunktionell ugn med
varmluft

×

Vred×
Ugnslampa halogen i bakkant×

Kylfläkt×
Ugnsglas som är lätta att
rengöra

×

Luckspärr×

Medföljande tillbehör: 1
Långpanna i emalj, 2 Plåtar grå
emalj, 1 Krom

×

Mikrovågsugn LMS2173EMW

Serie och Tema 300 Installation Integrerad
Färg Vit Produktmått H x B x D, mm 388x595x312

Tillagningslägen: Mikrovågor×
Automatiska viktstyrda
tillagningsprogram

×
Automatiskt viktstyrt
avfrostningsprogram

×

Mikrovågsugnen signalerar då
tillagningstiden är slut

×

LED-display×
Vred för att välja effekt×



Svanenpaket vitt. Grundstandard

Kylskåp KRS2DE39W

 – DynamicAir ger stabila temperaturer och förhindrar att
maten torkar.

 – DynamicAir bibehåller stabila temperaturer och förhindrar
att livsmedlen torkar.

 – OptiSpace erbjuder det utrymme du behöver
för att organisera dina livsmedel.

 – Justera kylskåpets inställningar med
elektroniska kontroller.

Serie och Tema 300 Energiklass E
Volym kyl, l 390 ChillVNE20

Installation Fristående Dörrhängning Höger och
omhängbar

Produktmått H x B x D,
mm 1860x595x635 Inbyggnadsmått H x B x D,

mm

Energy Class

Stabil temperatur, alltid kallt×

Konstant kallt med DynamicAir×

OptiSpace har massor av plats för matvaror×

Välj temperatur med elektroniska kontroller×

LED-belysning×
Höjd x Bredd X Djup (mm):
1860 x 595 x 635

×

Elektronisk styrning med
LCD display

×

LED-belysning×
Flaskhylla i dörren×
Stor grönsakslåda: 2,
fullbredd

×

Shoppingfunktion×
Semesterläge×
Fläkten cirkulerar luften
och ger en jämnare
temperatur i kylen

×

Frysskåp KUT5NE26W

 – No Frost förhindrar att is bildas i frysen.
 – No Frost förhindrar att is bildas i frysen.

 – Justera frysinställningarna med
elektroniska kontroller och LCD-skärm.

 – MaxiBoxlådan ger plats för till och
med de största varorna

 – FastFreeze bevarar smak, textur och
till och med vitaminerna i dina livsmedel.

Serie och Tema 600 PRO Energiklass E
Volym frys, l 253 Installation Fristående

Dörrhängning Vänster och
omhängbar

Produktmått H x B x D,
mm 1860x595x635

Inbyggnadsmått H x B x D,
mm

Avstånd till sidovägg,
mm 70

Energy Class

Aldrig mer isbildning×
Aldrig mer isbildning×
Välj frysinställningar med elektronisk kontroll×

Inga kompromisser vad gäller förvaring med MaxiBox×

Bevara konsistensen på livsmedlen med FastFreeze×

FrostFree - automatisk
avfrostning

×

FrostFree×
Larm vid öppen dörr×

Larm vid hög temperatur×
Belysning: Taket, Invändig
LED

×

FastFreeze -
snabbinfrysning

×

Hyllor i säkerhetsglas×
Fryslådor: 1 fullbred + 3
extra stora + 1 halvdjup,
Transparent plast

×

Hylla med fällbar lucka(or):
2, Transparent plast

×



Svanenpaket vitt. Grundstandard

Vår 300 AirDry-diskmaskinsteknik avslutar varje
program med frisk luft, som är tre gånger bättre än
slutna lucksystem. Luckan öppnas automatiskt
under torkningsfasen och luften gör att tallrikarna
och besticken blir helt torra.

Den nya AirDry-tekniken använder naturligt
luftflöde för att slutföra torkning, vilket ger upp till
tre gånger bättre prestanda jämfört med systemet
med stängd lucka. Luckan öppnas 10 cm mot
slutet av programmet, luften cirkulerar och ger
utmärkt torkresultat.

Integrerad diskmaskin EEA17200L

Din nya tidssparare. När diskmaskinen inte är helt
full är vårt 30-minuters snabbprogram den
perfekta lösningen. Och utan att kompromissa
med resultatet. För perfekt diskresultat ‒ snabbt.

Med PerfectFit-gångjärn är det ännu enklare att
installera din nya diskmaskin. Gångjärnen passar
alla maskinhöjder och tar till och med bort behovet
av att skära av sockeln. Du kan vara säker på att
din maskin passar perfekt i ditt kök.

Serie och Tema 300 Installation Helintegrerad
Produktmått H x B x D, mm 818x596x550 Inbyggnadsmått 820-880x600x550
Energiklass E Antal kuvert 13
Ljudnivå (dB) 49 Ljudklass C
Färg - Uppkoppling

Energy Class

Glöm handdukstorkning, när luckan öppnas torkar
disken.

×

Torkar tre gånger bättre med AirDry×

Snabb och effektiv×

Enkel installation, PerfectFit×

Panel med symboler×
Torksystem: AirDry×
Senare start 3 timmar×
Bestickkorg×

Vattensäkerhet: Hel botten och
flottör

×

Indikator för påfyllning av salt &
sköljmedel

×

Övre spolarm×
Övre korgen går enkelt att
justera i höjdled

×

Överkorg med: Fällb. kopphyllor×
Underkorg med: Fasta tallriksstöd×
Program: 160 Minutes, 90
Minutes, Eco, Quick 30 Minutes,
Avsköljningsprogram

×

Invertermotor×



Svanenpaket vitt. Grundstandard

Tvättmaskin EW2F2027R2

 – TimeCare-tvättmaskinen med TimeManager gör att du
kan korta ner programmen.

 – AutoSence anpassar inställningarna efter
tvättmängd.

 – Vår Soft-trumma skyddar dina
kläder under tvättning.

 – Programmet tar bort bakterier och allergener från
dina plagg.

Familj TimeCare 500 Energiklass D
Kapacitet kg, full maskin Eco 40-60 7 Uppkoppling
Autodose UniversalDose
Motortyp Inverter Trumvolym, liter 53

Energy Class

Mindre tid på tvätt, mer tid för dig×

AutoSense för automatiska tvättjusteringar×

Soft-trumma ger skonsammare hantering av tvätten×

Antiallergiprogram för bättre rengöring×

Tvättkapacitet: 7 kg×
Tystgående invertermotor×
Fördröjd start×

Balanskontroll×
Sköljning med
skumavkänning

×

Anpassar
tvättprogrammen efter
mängden tvätt

×

Barnlås×
Översvämningsskydd×
Specialdesignat program
för siden

×

Torktumlare EW2H328R4

– SimpliCare-
värmepumpstorktumlare torkar dina kläder vid låga temperaturer och förbrukar mindre
energi.

 – Värmepumpstekniken torkar tvätten skonsamt och
förbrukar mindre energi.

– Torktumlarens lucka kan vändas för att passa i
ditt hem.

– Med Fördröjd Start-funktionen kan du
välja när du vill att torktumlaren ska starta.

Familj Kapacitet tork bomull, kg 8.0
Energiklass A++ Kondensationseffektivitetsklass B
Kondensationseffektivitetsklass 81 Uppkoppling
Energi skåptorr bomull vid 1000v/m, kW 1.93 Årlig energiförbrukning, kWh 235

Energy Class

Torka på låg temperatur för perfekt resultat och lägre energikostnader ×

A++ för energieffektiv torkning×

Vändbar lucka för flexiblare montering ×

Bekväm torkning med Fördröjd Start-funktionen ×

Värmepumpstekniken
uppnår oöverträffad
energieffektivitet med upp
till 40% energibesparing

×

Fördröjd start×
Reverserande trumgång
håller isär kläderna och
motverkar skrynklor

×

Tumlare med elektronisk
fuktavkänning,
programmet avslutas
automatiskt

×

Tidsstyrda torkprogram
som tillägg till de
automatiska

×

Speciella torkprogram:
Sängkläder, Bomull Eco,
Lättstruket, Jeans, Mix,
Silke, Sport, Tid, Ull

×

Möjliga tillbehör: Mont-sats
tvättpelare

×

Medföljande tillbehör:
Avloppsslang

×



Svanenpaket rostfritt

Inbyggnadsugn CKB100X

 – SurroundCook®-ugnen bibehåller konstant värme i
alla hörn av ugnen.

– Multilevel Cooking ger jämn tillagning på alla tre
nivåerna.

 – Håll din ugn naturligt ren med ånga ‒ AquaClean.
 – Tack vare fläkten cirkulerar värmen konstant och ger

en jämn uppvärmning i ugnen.
 – Vår extra stora bakplåt ger dig mer

utrymme att skapa underbara rätter.

Serie och Tema 600 FLEX Kommersiellt namn SurroundCook
Färg Rostfri med Anti Finger Print Rengöring Aqua
Ugnsbotten Grå emalj Nettovolym, liter 72
Energiklass A Produktmått H x B x D, mm 594x594x569

Energy Class

Dina maträtter blir alltid lika läckra×

Jämnt tillagat med multinivåtillagning ×

Enkel rengöring med AquaClean×
Snabb och effektiv, jämn tillagning×

Baka mer åt gången med vår extra stora bakplåt×

Multifunktionell ugn med
varmluft

×

Vred×
Ugnslampa halogen i
bakkant

×

Kylfläkt×
Ugnsglas som är lätta att
rengöra

×

Luckspärr×

Medföljande tillbehör: 1
Långpanna i emalj, 2 Plåtar
grå emalj, 1 Krom

×

Mikrovågsugn LMS2173EMX

 – Du kan tillaga, värma eller tina maten i vår
mikrovågsugn.

– Vår mikrovågsfunktion ger dig möjlighet att tillaga,
värma eller tina.

 – Tina maten snabbt och effektivt med
avfrostningsfunktionen.

 – Timern stänger automatiskt av mikrovågsugnen när den är
klar.

Serie och Tema 300 Installation Integrerad

Färg Svart / Rostfritt stål med
antifingerprint

Produktmått H x B x
D, mm 388x595x312

Inbyggnadsmått H x B
x D, mm 380x560x300 Kapacitet (l),

Brutto/Netto 17 / 17

Material i
ugnsutrymmet Rostfritt Mikrovågseffekt, W 700

Enkel uppvärmning, tillagning eller upptining×

Mikrovågsugn ‒ genvägen i ditt kök ×

Tina maten snabbt med vår avfrostningsfunktion×

Enkel timing, perfekt resultat×

Tillagningslägen:
Mikrovågor

×

Automatiska viktstyrda
tillagningsprogram

×

Automatiskt viktstyrt
avfrostningsprogram

×

Mikrovågsugnen
signalerar då
tillagningstiden är slut

×

LED-display×
Vred för att välja effekt×



Svanenpaket rostfritt

Kylskåp KRS2DE39X

 – DynamicAir ger stabila temperaturer och förhindrar att
maten torkar.

 – DynamicAir bibehåller stabila temperaturer och förhindrar
att livsmedlen torkar.

 – OptiSpace erbjuder det utrymme du behöver
för att organisera dina livsmedel.

 – Justera kylskåpets inställningar med
elektroniska kontroller.

Serie och Tema 300 Energiklass E
Volym kyl, l 390 ChillVNE20

Installation Fristående Dörrhängning Höger och
omhängbar

Produktmått H x B x D,
mm 1860x595x635 Inbyggnadsmått H x B x D,

mm

Energy Class

Stabil temperatur, alltid kallt×

Konstant kallt med DynamicAir×

OptiSpace har massor av plats för matvaror×

Välj temperatur med elektroniska kontroller×

AntiFingerPrint motverkar
avtryck

×

LED-belysning×
Höjd x Bredd X Djup (mm):
1860 x 595 x 635

×

Elektronisk styrning med
LCD display

×

LED-belysning×
Flaskhylla i dörren×

Stor grönsakslåda: 2,
fullbredd

×

Shoppingfunktion×
Semesterläge×

Frysskåp KUT5NE26X

 – No Frost förhindrar att is bildas i frysen.
 – No Frost förhindrar att is bildas i frysen.

 – Justera frysinställningarna med
elektroniska kontroller och LCD-skärm.

 – MaxiBoxlådan ger plats för till och
med de största varorna

 – FastFreeze bevarar smak, textur och
till och med vitaminerna i dina livsmedel.

Serie och Tema 600 PRO Energiklass E
Volym frys, l 253 Installation Fristående

Dörrhängning Vänster och
omhängbar

Produktmått H x B x D,
mm 1860x595x635

Inbyggnadsmått H x B x D,
mm

Avstånd till sidovägg,
mm 70

Energy Class

Aldrig mer isbildning×
Aldrig mer isbildning×
Välj frysinställningar med elektronisk kontroll×

Inga kompromisser vad gäller förvaring med MaxiBox×

Bevara konsistensen på livsmedlen med FastFreeze×

AntiFingerPrint motverkar
avtryck

×

FrostFree - automatisk
avfrostning

×

FrostFree×

Larm vid öppen dörr×
Larm vid hög temperatur×
Belysning: Taket, Invändig
LED

×

FastFreeze -
snabbinfrysning

×

Hyllor i säkerhetsglas×
Fryslådor: 1 fullbred + 3
extra stora + 1 halvdjup,
Transparent plast

×



Tillvalspaket vitt

Inbyggnadshäll HKB650BMF

 – 700 SenseBoil® Induktionshäll justerar
det kokande vattnet så att det sjuder.

 – Med Boil Sensor minskas
värmeeffekten automatiskt när vattnet kokar.

 – Hob2Hood® länkar trådlöst hällen till köksfläkten och
ger automatiskt utsug.

 – Med Bridge-funktionen
kan du slå ihop två zoner på hällen och få en stor kokzon

Serie och Tema 700 SENSE Typ av ram Fasad 1 sida
Typ av installation Ovanpåliggande Mått B x D (mm) 590x520
Inbyggnadsmått H x B x D, mm 44x560x490 Antal kokzoner 4
Katrullavkänning - Hob2Hood Ja

Vi har koll på när vattnet kokar, du fixar maten×

Med BoilSensor har du kontroll på när vattnet kokar×

Hob2Hood® för ren bekvämlighet×

Med Bridge-funktionen kan zoner slås ihop till en större kokzon×

Uppräkningstimer×
Eco-Timer×
Induktionshäll×

Boosterfunktion×
Bridgefunktion×
Hob²Hood×

Timer×
Restvärmeindikering×
Automax×

Inbyggnadsugn CKB400W

 – 700 SenseCook®-ugn med matlagningstermometer
övervakar innertemperaturen i maten.

 – Vår matlagningstermometer
mäter innertemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat.

 – Ställ in exakta tillagningstider med LED-
timer-displayen.

 – Håll din ugn naturligt ren med ånga ‒ AquaClean.
 – Tack vare fläkten cirkulerar värmen konstant och ger

en jämn uppvärmning i ugnen.

Serie och Tema 700 SENSE Kommersiellt namn SenseCook
Färg Vit Rengöring Aqua
Ugnsbotten Grå emalj Nettovolym, liter 72
Energiklass A Produktmått H x B x D, mm 594x594x569

Energy Class

Din genväg till perfekt resultat×

Laga mat med precision med vår matlagningstermometer×

Exakta inställningar med vår LED-timerdisplay×

Enkel rengöring med AquaClean×
Snabb och effektiv, jämn tillagning×

Multifunktionell ugn med
varmluft

×

Display med timer och
start / stoppautomatik

×

Pop in / Pop out-vred×

Matlagningstermometer
med auto-off

×

Ugnslampa halogen i
bakkant

×

Ugnsstegar med Easy
Entry

×

Kylfläkt×
Ugnsglas som är lätta att
rengöra

×

Luckspärr×



Tillvalspaket vitt

Inbyggnadsugn CKP826V

 – Med 600 SteamBake-ugnen får du bättre bakresultat.
 – SteamBake tillför ånga och ger underbart bröd.

 – Smart Kitchen. Anpassad hjälp.
Fjärrstyrd ugn.

 – Vår matlagningstermometer
mäter innertemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat.

 – Den pyrolytiska rengöringen gör fett och
matrester till aska.

Serie och Tema 600 PRO Kommersiellt namn SteamBake
Färg Vit Rengöring Pyrolys (3 cykler)
Ugnsbotten Grå emalj Nettovolym, liter 71
Energiklass A+ Produktmått H x B x D, mm 594x595x567

Energy Class

SteamBake, ditt bageri hemma×
SteamBake för fantastiskt resultat×
Smart Kitchen – praktisk och bekväm tillagningshjälp×

Laga mat med precision med vår matlagningstermometer×

Pyrolytisk rengöring ger långvarig nykänsla×

Multifunktionell ugn med
varmluft

×

Ugn med WiFi-
uppkoppling

×

Pop in / Pop out-vred×

Soft Closing×
Matlagningstermometer
med auto-off

×

3 pyrolytiska
rengöringsprogram

×

Rengöringspåminnelse×
Snabbuppvärmningsfunktion×
Elektronisk
temperaturinställning

×

Mikrovågsugn KMFE172TEW

 – På 800 TouchOpen-mikrovågsugn kan du
öppna luckan med en tryckning.

 – Mikrovågsugnens lucka har TouchOpen-funktion som ger
mjuk stängning.

– Vår mikrovågsfunktion ger dig möjlighet att tillaga,
värma eller tina.

 – Spara dina inställningar som en
favoritfunktion för snabbt och enkelt val.

Serie och Tema 800 FLEX Installation Integrerad
Färg Vit Produktmått H x B x D, mm 371x594x316
Inbyggnadsmått H x B x D, mm 360x562x300 Kapacitet (l), Brutto/Netto 17 / 16.8
Material i ugnsutrymmet Målat Mikrovågseffekt, W 800

TouchOpen för snabb och enkel åtkomst×

TouchOpen ger enkel åtkomst×

Mikrovågsugn ‒ genvägen i ditt kök ×

Spara mikrovågsinställningarna för dina favoriträtter×

Tillagningslägen:
Mikrovågor

×

Snabbstart med 30
sekunders intervaller

×

Automatiska viktstyrda
tillagningsprogram

×

Automatiskt viktstyrt
avfrostningsprogram

×

Mikrovågsugnen
signalerar då
tillagningstiden är slut

×

Barnlås×

LED-display×
Touch-kontroll för att välja
effekt

×

Elektronisk klocka med
timer

×



Tillvalspaket vitt

Tack vare SprayZone-funktionen ges grytor och
stekpannor en djup rengöring. Det kraftfulla
vattentrycket rensar briljant allt som placerats i den
avsedda delen i nedre korgen. Det är tre gånger
bättre än standarden, så all din disk blir ren.

Tack vare SprayZone-funktionen ges grytor och
stekpannor en intensiv rengöring. Det kraftfulla
vattentrycket rensar briljant allt som ligger i det
särskilt avsedda utrymmet. Det är tre gånger bättre
än standarden, så all din disk blir ren.

Dina tallrikar kommer ut skinande rena med
SatelliteClean, upp till tre gånger bättre än
standarden. Tack vare den dubbelroterande
sprayarmen som kontinuerligt ändrar sprayvinkel,
blir även skrymmande föremål riktigt rena.

Integrerad diskmaskin KEZA9310W

QuickSelect med WiFi skickar notiser till dig via My
Electrolux Kitchen App med instruktioner hur du
ska köra Machine Care-programmet. Det hjälper
dig att hålla maskinen i bra och rent skick.

Korgarna i diskmaskinen glider smidigt tack vare
ComfortRails. Skenorna förhindrar att korgen
vaggar och gungar, så att glas och tallrikar är
skyddade. Bättre för disken ‒ och tystare också.

Vår TImeBeam®-funktion håller dig uppdaterad
om statusen för ditt diskmaskinsprogram. Det
projicerar den viktigaste informationen på golvet
framför maskinen, så att du tydligt kan se hur lång
tid det är kvar. Nu slipper du gissa.

Serie och Tema 800 SENSE Installation Helintegrerad
Produktmått H x B x D, mm 818x596x550 Inbyggnadsmått 820-900x600x570
Energiklass D Antal kuvert 15
Ljudnivå (dB) 39 Ljudklass B
Färg - Uppkoppling Wi-Fi

Energy Class

Absolut fläckfritt med SprayZone×

SprayZone, en intensiv rengöring×

Heltäckande med SatelliteClean ×

QuickSelect med WiFI ger dig information om
enkelt och tydligt underhåll av diskmaskinen.

×

ComfortRails tar väl hand om dina tallrikar×

Alltid uppdaterad med TimeBeam®×

MaxiFlex®×
XXL-utrymme×
AutoOff×
Touchkontroll×
LCD-display med olika språk×
TimeBeam® visar kvarvarande
tid

×

Invändig belysning×
Torksystem: AirDry×
Senare start från 1 till 24 timmar×
SprayZone×
Autosensor×
Vattensäkerhet: Hel botten och
flottör

×

Indikator för påfyllning av salt &
sköljmedel

×

FlexiSpray Satellitsprayarm×
Övre spolarm×
Övre korgen går att justera i
höjdled, även då den är fullastad

×



Tillvalspaket vitt

Tvättmaskin EW6F5248P7

 – SensiCare-systemet justerar programlängden efter
tvättmängden och använder mindre vatten och energi

 – Programtiden justeras automatiskt efter
tvättmängden, vilket gör att dina kläder aldrig tvättas för länge.

 – Varje fiber nås för att bibehålla mjukheten
och den fräscha doften.

 – Programmet tar bort bakterier och allergener från
dina plagg.

Familj PerfectCare 600 SensiCare Energiklass D
Kapacitet kg, full maskin Eco 40-60 8 Uppkoppling
Autodose UniversalDose
Motortyp Inverter Trumvolym, liter 53

Energy Class

Dina kläder tvättas med omsorg×

Anpassad tvättning på kortare tid×

Varje fiber behandlas och plaggen blir mjukare×

Antiallergiprogram för bättre rengöring×

Tvättkapacitet: 8 kg×
Tystgående invertermotor×
Soft Drum×

Fördröjd start×
Balanskontroll×
Sköljning med
skumavkänning

×

Anpassar
tvättprogrammen efter
mängden tvätt

×

Barnlås×
Översvämningsskydd×

Torktumlare EW7H528P8

 – Med GentleCare-systemet känns dina kläder som nya
längre

 – Genom att torka plaggen i en lägre temperatur, håller de
längre och utsätts inte för onödig värme.

– Fuktigheten i varje tvätt mäts och torktiden justeras därefter så
att kläderna skyddas mot överhettning.

 – Våra filter är enkla att rengöra och
gör att man kan garantera en effektiv luftcirkulation och jämn energiförbrukning under
torkning.

Familj PerfectCare
700 Kapacitet tork bomull, kg 8.0

Energiklass A++ Kondensationseffektivitetsklass B
Kondensationseffektivitetsklass 81 Uppkoppling
Energi skåptorr bomull vid
1000v/m, kW 1.93 Årlig energiförbrukning, kWh 235

Energy Class

Känslan av nytt, bevarad längre×

Lägre värme, mer klädvård×

Mindre tid, mer klädvård ×

Effektiv luftcirkulation, konsekvent energiförbrukning×

Värmepumpstekniken
uppnår oöverträffad
energieffektivitet med upp
till 40% energibesparing

×

Fördröjd start×
Reverserande trumgång
håller isär kläderna och
motverkar skrynklor

×

Tumlare med elektronisk
fuktavkänning,
programmet avslutas
automatiskt

×

Tidsstyrda torkprogram
som tillägg till de
automatiska

×

Speciella torkprogram:
Sängkläder, Bomull Eco,
Bomull, Fintvätt, Denim,
Täcke, Mix,
Uppfräschning, Silke,
Sport, Syntet, Ull

×

Möjliga tillbehör: Mont-sats
tvättpelare

×

Medföljande tillbehör:
Avloppsslang

×



Tillvalspaket rostfritt

Inbyggnadsugn CKB400X

 – 700 SenseCook®-ugn med matlagningstermometer
övervakar innertemperaturen i maten.

 – Vår matlagningstermometer
mäter innertemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat.

 – Ställ in exakta tillagningstider med LED-
timer-displayen.

 – Håll din ugn naturligt ren med ånga ‒ AquaClean.
 – Tack vare fläkten cirkulerar värmen konstant och ger

en jämn uppvärmning i ugnen.

Serie och Tema 700 SENSE Kommersiellt namn SenseCook
Färg Rostfri med Anti Finger Print Rengöring Aqua
Ugnsbotten Grå emalj Nettovolym, liter 72
Energiklass A Produktmått H x B x D, mm 594x594x569

Energy Class

Din genväg till perfekt resultat×

Laga mat med precision med vår matlagningstermometer×

Exakta inställningar med vår LED-timerdisplay×

Enkel rengöring med AquaClean×
Snabb och effektiv, jämn tillagning×

Multifunktionell ugn med
varmluft

×

Display med timer och
start / stoppautomatik

×

Pop in / Pop out-vred×

Matlagningstermometer
med auto-off

×

Ugnslampa halogen i
bakkant

×

Ugnsstegar med Easy
Entry

×

Kylfläkt×
Ugnsglas som är lätta att
rengöra

×

Luckspärr×

Inbyggnadsugn CKP826X

 – Med 600 SteamBake-ugnen får du bättre bakresultat.
 – SteamBake tillför ånga och ger underbart bröd.

 – Smart Kitchen. Anpassad hjälp.
Fjärrstyrd ugn.

 – Vår matlagningstermometer
mäter innertemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat.

 – Den pyrolytiska rengöringen gör fett och
matrester till aska.

Serie och Tema 600 PRO Kommersiellt namn SteamBake
Färg Rostfri Rengöring Pyrolys (3 cykler)
Ugnsbotten Grå emalj Nettovolym, liter 71
Energiklass A+ Produktmått H x B x D, mm 594x595x567

Energy Class

SteamBake, ditt bageri hemma×
SteamBake för fantastiskt resultat×
Smart Kitchen – praktisk och bekväm tillagningshjälp×

Laga mat med precision med vår matlagningstermometer×

Pyrolytisk rengöring ger långvarig nykänsla×

Multifunktionell ugn med
varmluft

×

Ugn med WiFi-
uppkoppling

×

Pop in / Pop out-vred×

Soft Closing×
Matlagningstermometer
med auto-off

×

3 pyrolytiska
rengöringsprogram

×

Rengöringspåminnelse×
Snabbuppvärmningsfunktion×
Elektronisk
temperaturinställning

×



Tillvalspaket rostfritt

800 TouchOpen mikrovågsugn med
mjukberöringsmekanism är det enklaste sättet att
komma åt din mat. Med en enda åtgärd öppnas
luckan snabbt och smidigt för din bekvämlighet.

Vår mikrovågsugn med TouchOpen-design ger dig
enkel åtkomst till din mat. Luckan öppnas sömlöst
med ett knapptryck, tack vare den specialdesignade
mjukmekanismen. I en jämn rörelse får du snabb
tillgång till din mat.

Mikrovågsfunktionen är din genväg till snabba och
läckra måltider. Med en knapptryckning kan du
smälta choklad, tina din favoritgryta eller värma
rester, snabbt. Det är det snabba och enkla sättet
att skapa läckra måltider.

Mikrovågsugn KMFE172TEX

Spara dina önskade mikrovågsinställningar för
snabb och enkel åtkomst med favoritfunktionen.
När du har skapat ett program kan du peka på den
stjärnformade ikonen på skärmen för att aktivera
den. Det betyder att du inte behöver komma ihåg
några specifika inställningar. Allt sköts med bara
en knapptryckning.

Vi har designat denna mikrovågsugn så att maten
alltid står i en idealisk position. Detta beror på att
dörren låses upp när glasskivan-ReTurntable
återgår till var den startade. Inga koppar som står
åt fel håll, inga varma tallrikar i konstiga positioner.
Effektiv åtkomst, varje gång.

Fryst mat tinas snabbt tack vare mikrovågens
avfrostningsfunktion. När du har valt typ av
livsmedel och vikt beräknar mikrovågsugnen
automatiskt den tid det tar. Därefter tinas maten
samtidigt som både smak och konsistens behålls.

Serie och Tema 800 FLEX Installation Integrerad
Färg Svart Produktmått H x B x D, mm 371x594x316
Inbyggnadsmått H x B x D, mm 360x562x300 Kapacitet (l), Brutto/Netto 17 / 17
Material i ugnsutrymmet Målat Mikrovågseffekt, W 800
Grilleffekt, W Nej Effektlägen, antal 5

TouchOpen för snabb och enkel åtkomst×

TouchOpen ger enkel åtkomst×

Mikrovågsugn ‒ genvägen i ditt kök×

Spara mikrovågsinställningarna för dina
favoriträtter

×

Glasskivan i mikron minns var den började×

Tina maten snabbt med vår avfrostningsfunktion×

Tillagningslägen: Mikrovågor×
Snabbstart med 30 sekunders
intervaller

×

Automatiska viktstyrda
tillagningsprogram

×

Automatiskt viktstyrt
avfrostningsprogram

×

Mikrovågsugnen signalerar då
tillagningstiden är slut

×

Barnlås×
LED-display×
Touch-kontroll för att välja effekt×

Elektronisk klocka med timer×
Invändig belysning×


