
Serie | 6, Spis med induktionshäll, Vit
HLS79W320U

Medföljande tillbehör
1 x Bakplåt i emalj
1 x Galler
1 x Långpanna

Extra tillbehör
HEZ317000 : Pizzaform, 35 cm
HEZ327000 : Pizzasten med träspade
HEZ333001 : Lock t långpanna, extra djup
HEZ438201 : Teleskopsskenor, 2 nivåer
HEZ438301 : Teleskopskenor

Fristående spis med induktionshäll samt
ugn med stektermometer och AutoPilot-
program. Alltid perfekt resultat när du lagar
mat eller bakar.
● Med hjälp av stektermometern blir det lätt att få exakt önskad

innertemperatur på maten. Ugnen stänger av sig självt då rätt
temperatur är nådd.

● 3D Hotair: jämn värmefördelning ger perfekta resultat på upp
till tre nivåer.

● Den vita LCD-displayen gör det enkelt att komma åt och
använda ugnsfunktioner.

● Kontrollknappar som går att trycka ut gör ugnens framsida lätt
att rengöra, och ger den en minimalistisk look.

Tekniska data
Konstruktion : Fristående
Produktmått (H x B x D) : 900-915 x 600 x 600 mm 
Anslutningskabelns längd : 120 cm 
Nettovikt : 66,596 kg 
Bruttovikt : 71,0 kg 
EAN kod : 4242005042616
Antal hålrum - NY (2010/30/EC) : 1
Användbar volym (av hålrum) - NY (2010/30/EC) : 63 l 
Energiklass : A
Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC) :
0,93 kWh/cycle 
Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY
(2010/30/EC) : 0,77 kWh/cycle 
Energieffektivitetsindex (2010/30/EC) : 95,1 % 
Anslutningseffekt : 7850 W 
Säkring : 16 A 
Spänning : 220-240 V 
Frekvens : 50; 60 Hz 
Elkontakt : utan stickkontakt
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Fristående spis med induktionshäll samt ugn
med stektermometer och AutoPilot-program.
Alltid perfekt resultat när du lagar mat eller
bakar.

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- 8 ugnsfunktioner: 3D varmluft plus, över-/undervärme,
varmluftgrill, pizzaläge, separat undervärme, skonsam
tillagning 70-90°C, upptining

- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C

- Volym: 63 l

- Stektermometer

Komfort

- Pyrolytisk självrengöring

- Mjukstängande ugnslucka - SoftClose, Lucköppning nedåt

- AutoPilot, 30 st - Varje rätt blir en succé med förinställda
automatiska program.

Hälltyp / Hällfunktioner

- 4 induktionszoner

- CombiInduction: en smart bryggfunktion som kan koppla ihop
2 zoner

- ReStart-funktion

- PowerBoost-funktion för alla kokzoner

- MoveMode-funktion för innovativ och enkel effektstyrning

- QuickStart-funktion

- DirectSelect-styrning - enkel och bekväm styrning

- 17 effektlägen

Design

- LCD-display (vit), TFT-display med klartext och touch control

- TopControl funktionsdisplay

- Display som visar energiförbrukning

- Invändig helglaslucka

Miljö och Säkerhet

- Säkerhet häll: 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon

- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner,
säkerhetsavstängning för ugn, dörrlås aktiveras vid
pyrolysrengöring, mekanisk luckspärr

- Värmeskyddad ugnslucka 30º C, uppmätt vid 180º C över- /
undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
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