
Serie | 4, Vapaasti sijoitettava liesi,
Leveys 60 cm
HKN31A020U

Lisävarusteet
HEZ317000 : Pizzapelti, pyöreä
HEZ327000 :
HEZ333001 :
HEZ438301 : Teleskooppikannattimet, 3 tasoa

Vapaasti sijoitettava liesi, jossa on
keraaminen keittotaso ja 3D-kiertoilmauuni.
3D HotAir -kiertoilmatoiminnolla saat
täydellisen paisto- ja leivontatuloksen
usealla tasolla samanaikaisesti.
● 3D HotAir -kiertoilmatoiminto, jonka tehokas ilmankierto ja

optimaalinen lämmönjako takaavat tasaisen lämpötilan ja
paistotuloksen jopa 3 tasolla samanaikaisesti.

● LED-kellonäyttö, joka toimii myös ajastimena.
● EcoClean-pinnoite uunin takaseinässä pilkkoo ja imee

kuumentuessaan rasvalikaa, mikä vähentää uunin
puhdistamisen tarvetta.

Tekniset tiedot
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava :  Vapaasti sijoitettava
Tuotteen mitat (K x L x S) mm :  900 x 600 x 600
Virtajohdon pituus (cm) :  120
Nettopaino (kg) :  55,405
Bruttopaino (kg) :  59,6
EAN-koodi :  4242005168309
Pesien määrä - (2010/30/EU) :  1
Käyttötilavuus (pesä) - UUSI (2010/30/EU) :  66
Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY) :  A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :

 0,98
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/
EC) :  0,79
Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU) :  95,2
Liitännän arvo (W) :  9700
Jännite (V) :  220-240
Taajuus (Hz) :  50; 60
Pistokkeen tyyppi :  ilman pistoketta
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Serie | 4, Vapaasti sijoitettava liesi, Leveys
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Vapaasti sijoitettava liesi, jossa on
keraaminen keittotaso ja 3D-kiertoilmauuni.
3D HotAir -kiertoilmatoiminnolla saat
täydellisen paisto- ja leivontatuloksen
usealla tasolla samanaikaisesti.

Keittotaso:

- Keraaminen keittotaso

- Keittoalue edessä vasemmalla: 1.2 kW

- Keittoalue takana vasemmalla: 1.8 kW

- Keittoalue oikealla takana: 1.2 kW

- Keittoalue edessä oikealla: 2.2 kW

- 4-portainen jälkilämmönosoitin

Uunimalli / toiminnot

- 7 uuniohjelmaa: 3D kiertoilma Plus, ylä-/alalämpö,
kiertoilmagrilli, pizzatoiminto, erillinen alalämpö, hellävarainen
kiertoilma, VarioGrilli suurille määrille

- Lämpötila-alue 50 °C - 275 °C

- Uunin tilavuus: 66 l

Pellinkannattimet

- Irrotettavat pellinkannattimet

- Teleskooppikannattimet hankittavissa lisävarusteena

Muotoilu

- Erityisen tilava uuni

Puhdistus

- Itsepuhdistuva EcoClean-pinnoite: takaseinä

- Uuniluukun sisäpinta lasia

Käyttömukavuus

- Mekaaninen termostaatti, LED-näyttö (punainen)

- Elektroninen kello

- Pikakuumennus

- Halogeenivalo

- Ulosvedettävä säilytyslaatikko 21 cm paneelilla

Turvallisuus

- lapsilukitus uunitoiminnoille Valitsinlukitus deaktivoi uunin ja
keittotason mekaaninen luukun lukitus

Tekniset tiedot:

- Liitosjohdon pituus: 120 cm

- Korkeussäädettävät jalat
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