Electrolux 300 HighLight-Häll 50 cm Svart Slät Emalj
LKR5000N0W

Laga mat snabbare
Hällen på denna spis har snabb respons. Så vad du än vill värma upp - smör
för äggröra, olja för korv eller vatten för grönsaker - är det klart snabbt.
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Produktfördelar
En glaslucka som är enkel att rengöra
Ugnsluckans glas är enkelt att rengöra. Man tar bort luckan och glaspanelerna
för rengöring.

Mer plats för dina tillbehör med smart
förvaringsutrymme i spisen
Ett smart förvaringsutrymme i botten av spisen ger dig
det extra utrymme du behöver för att ha alla viktiga
matlagningstillbehör precis där du behöver dem.

Var säker på när du kan rengöra hällen utan risk
Gissa inte om hällen är tillräckligt sval för att rengöras kontrollera indikeringarna för restvärme. De berättar
exakt vilka värmezoner som fortfarande är varma.

Barnsäker matlagning
Spisen har ett manuellt barnlås som ökar säkerheten i köket och ger dig lugn i
sinnet.

• Vred för fyra steglöst inställda zoner
• Hällkontroll med vred
• Ugnsfunktioner: Undervärme, Konventionell/traditionell matlagning,
Snabbgrill, Lätt, Lågtempererad matlagning/SlowCook, Snabbvärme,
Övervärme
• Spis med en ugn och häll
• Sval och barnsäker ugnslucka
• Lättrengjorda ugnsglas
• Ugnens ventilation sitter baktill på hällen
• Medföljande tillbehör: 1 Emalj långpanna, 2 Emaljplåtar, 1 Krom
• Vänster zon fram: 1700/700W/180/120mm
• Vänster zon bak: 1200W/140mm
• Höger zon fram: 1200W/140mm
• Höger zon bak: 1800W/180mm
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Tekniska specifikationer
Serie och Tema
Färg
Rengöring
Nettovolym, liter
Energiklass
Mått HxBxD
Plåt, max bakningsyta, cm2
Ugnsbelysning
Temperaturspann
Energiförbrukning, över/undervärme,
kWh
Maxtemperatur på lucka. K-värde
Lucklås
Tippskydd
Kabel/Kontakt
Spänning, V
Max anslutningseffekt, W
Säkring, A
Produktnummer (PNC)
EAN-kod

300
Vit
Svart slät emalj
60
A
858-923x500x600
1164
1 lampa, Baktill & på sidan
50°C - 275°C
0.76
55
Ja
Ja
1,6m sladd/Ingen kontakt
230
8575
25
943 005 271
7332543765096

