
Funktionalitet ved fingerspidserne. LED-display med berøringsknapper
Oplev en ny måde at bruge din ovn på med berøringsknapper på dette LED-
display. Den levende brugerflade giver dig hurtig adgang og dynamisk kontrol 
over tilberedningstid, temperatur og andre funktioner.

Pyrolytisk rensning til vedvarende glans
At holde din ovn som ny er ingen sag med vores smarte pyrolytiske 
rensningsfunktion. Dette selvrensende system varmer ovnen til en temperatur, 
som forvandler fedt og andre madrester til aske. Det betyder, at du kun skal 
tørre bunden af og aldrig mere bruge en dag på at skrubbe.

Smart Kitchen - praktisk og personlig hjælp til madlavningen
Med My Electrolux Kitchen-appen kan du fjernbetjene din ovn, gå på 
opdagelse hos vores forskellige partnere og få personlig hjælp. Det er en nem 
måde til at berige din Smart Kitchen-oplevelse.

Tilberedning til præcision med vores 
stegetermometer
Takket være vores stegetermometer kan du få perfekte 
resultater hver gang. Det giver dig mulighed for at 
overvåge tilberedningen ved at måle madens 
kernetemperatur. Det fortæller dig endda, når din mad 
er tilberedt til den ønskede temperatur og stopper 
tilberedningen.

SteamBake til lækkert bagværk
Med SteamBake kan du bage lækkert bagværk, som 
kom det fra et bageri, hjemme hos dig selv med et tryk 
på en knap. Fugtighed får dejen til at hæve helt, så 
bagværket bliver lækkert blødt indeni, mens tør varme 
skaber flotte og glansfulde skorper. Nyd ikke alene 
lækkert bagværk, men også stegt kylling

SteamBake indbygningsovn i rustfrit stål med PlusSteam-funktion, som tilfører 
damp for fantastiske bageresultater, og stegetermometer for perfekt resultat 
hver gang. Nem rengøring indeni med pyrolytisk selvrens af ovnrummet, samt 
udenpå i form af pop-ud knapper og touch under uret.

SteamBake, dit hjemmebageri
Ved at tilføje damp kan du lave muffins, der får tænderne til at løbe i vand, og 
perfekte tærter derhjemme med 600 SteamBake ovnen. Du kan nyde stegt 
kylling, lasagne og fisk med ensartede resultater. Sprøde skorper og et luftigt 
indre opnås med et tryk på en knap.

Fordele og funktioner

• Multifunktionsovn med ægte varmluft
• Connectivity
• Pop-ud knapper
• 3 pyrolyse programmer
• Påmindelse om rengøring
• Soft Closing
• Blæserautomatik
• Lysautomatik
• Hurtig opvarmningsfunktion
• Elektronisk temperaturstyring
• VarioGuide
• Automatisk temperaturforslag
• Automatisk sluk af ovn
• Katalysator ved pyrolyse
• Restvarmeindikator
• Madlavningstermometer med autosluk
• SpotLight dobbelt halogen ovnbelysning 
• Easy Entry ovnribber
• Aktiv kølesystem
• Rengøringsvenlig ovnlåge - kan skilles ad uden brug af værktøj
• Børnesikring af betjeningspanel 
• Børnesikring af ovnlågen
• IsoFront Top® kold ovnlåge 
• Medfølgende tilbehør: 1 bageplade, 1 bradepande, 1 professionel bageplade 
m/non-stick, 1 rist 
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Serie/Tema 600 PRO
Farve Rustfri stål
Produktserie SteamBake
Ovnrum, rengøring Pyrolyse
WiFi / Kamera Ja / -
Emalje, sider/bagvæg Clean emalje
Ovnrum netto, ltr. 71
Energieffektivitetsklasse A+
Udvendige mål, HxBxD, mm 594x595x567
Indbygningsmål, HxBxD, mm 590x560x550
Bagepladeareal, cm² 1424
Temperaturinterval 30°C - 300°C
Grilleffekt, W 2300
Farve i display Hvid
Energiforbrug traditionel ovn, 
kWh/cyklus 1.09

Energiforbrug varmluftsovn, 
kWh/cyklus 0.69

Lydniveau max., dB(A) 48
Ledningslængde, m 1,5
Tilslutningseffekt, W 3500
Elementspænding, V 230
El-tilslutning, amp. 16
Produktnummer 944 032 019
EAN 7332543779857

Tekniske data
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