
Ugnslampor för att du ska se perfekt in i ugnen
Se hur det översta lagret på din lasagne bubblar och blir brunt, hur skinnet på 
din grillade kyckling blir knaprigt perfekt. Med väl placerad belysning inuti 
ugnen vet du när dina måltider är som bäst. Stråla med din matlagning.

Fläckfritt stål med en anti-fingeravtryckbeläggning.
Handavtryck på ugnens framsida är ett minne blott tack vare den specifika 
beläggningen från Electrolux. Handavtryck och smuts görs osynliga, så du kan 
vara säker på att ditt rostfria stål alltid är smutsfritt.

Exakta inställningar med vår LED-timerdisplay
Det är enkelt att hålla koll på din mat med vår LED-timer. Du kan enkelt ställa 
in exakta tillagningstider och hålla ett öga på maten. Det ger dig total kontroll 
över ugnen så du kan släppa loss din kulinariska kreativitet.

Grilla och få gyllene resultat
Från knaperstekt bacon till bubblande mozzarella får du 
mer av din grill än någonsin tidigare. Perfekt för 
knapriga kycklingvingar och halloumi som smälter i 
munnen.

Snabb och effektiv, jämn tillagning
Vårt varmluftssystem gör så att värme cirkulerar i hela 
ugnen, så att allt tillagas jämnt. Utan att behöva vända 
på formen. Med vår teknik värms ugnen upp snabbare 
och sparar tid och energi.

Vår 300 konvektionsugn värms upp snabbare än en vanlig ugn. Fläkten 
distribuerar värmen i hela ugnsutrymmet, så att din mat lagas snabbt och 
jämnt. Nu kan du baka perfekt jämna kakor utan att behöva vända plåten efter 
halva tiden.

Effektiv uppvärmning, smakrikt resultat
Vår 300 varmluftsugn värms upp snabbare än en vanlig ugn. Fläkten 
distribuerar värmen i hela ugnsutrymmet, så att din mat lagas snabbt och 
jämnt. Nu kan du baka perfekt jämna kakor utan att behöva vända plåten efter 
halva tiden.

Produktfördelar

• Multifunktionell ugn
• Display med timer och start/stoppautomatik
• Vred
• Kylfläkt
• Ugnsglas som är lätta att rengöra
• Luckspärr
• Medföljande tillbehör: 1 Emaljplåt, 1 Emalj långpanna, 1 Krom 
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Färg Rostfri med Anti Finger Print
Rengöring Slät emalj
Ugnsbotten Svart emalj
Nettovolym, liter 57
Energiklass A
HöjdxBreddxDjup, mm 590x594x560
Inbyggnadsmått H x B x D, mm 593x560x550
Plåt, max bakningsyta, cm2 1080
Temperaturspann 50°C - 250°C
Grill, min W 1650
Färg på ugnsdisplay Vit
Energiförbrukning, över/undervärme, 
kWh 0.83

Energiförbrukning, varmluft, kWh 0.75
Ljudnivå, dB(A) IEC 704-3 47
Sladdlängd, (ca) m 1.5
Max anslutningseffekt, W 2500
Spänning, V 220-240
Produktnummer (PNC) 944 064 898
EAN-kod 7332543625338

Tekniska specifikationer
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