
Svobodno lahko kuhate, kolikor želite 
Pekače smo zasnovali tako, da imate v notranjosti kar največ prostora. S to 
dodatno svobodo lahko pečete več jedi ali večje količine jedi naenkrat. 

Sedaj ste lahko prepričani, da lahko varno očistite ploščo.
Niste prepričani ali je plošča dovolj hladna in tako varna za čiščenje - preverite 
indikatorje toplote. Natančno vam sporočajo katero kuhališče je še vedno 
vroče.

Boljša nastavitev časa
Da jedi ne bi bile preveč kuhane, ima ta pečica elektronsko programsko uro, ki 
izklopi toploto po koncu pečenja.

Steklena vrata, enostavna za vzdrževanje
Steklo v vratih pečice, ki so enostavna za vzdrževanje. Popolnoma lahko 
odstranite vrata in steklene plošče ter jih hitro očistite.

Quick-heating, with the ceramic hob
Quick and powerful heating on demand, with the ceramic hob. The smooth 
glass surface, just like an induction hob, can easily be wiped clean when 
needed. 

Opazujte dogajanje – kot profesionalec 
Premišljena zasnova tega štedilnika poenostavi spremljanje poteka priprave 
vseh jedi – bodisi pod žarom, v pečici ali na kuhalni plošči. 

Prednosti in značilnosti

• Štedilnik z električno pečico in ploščo

• Vrsta plošče: steklokeramika 
• Kuhalno mesto levo spredaj: hilight, 2300W/210mm
• Kuhalno mesto levo zadaj: hilight, 1200W/145mm
• Kuhalno mesto desno spredaj: hilight, 1200W/145mm 
• Kuhalno mesto desno zadaj: hilight, 1800W/180mm 
• Indikator preostale temperature za kuhalne površine: 4 
• Vrsta pečice: elektrika 
• Funkcije pečice: gretje spodaj, Fan + top (w/o Lamp), žar, žar+gretje zgoraj, 
Grill + top + fan, gretje zgoraj+gretje spodaj, gretje zgoraj+ gretje spodaj
+ventilator 
• Funkcije pečice:  
• Funkcije pečice: gretje spodaj, Fan + top (w/o Lamp), žar, žar+gretje zgoraj, 
Grill + top + fan, gretje zgoraj+gretje spodaj, gretje zgoraj+ gretje spodaj
+ventilator 
• Upravljanje za 4 kuhalnih površin 
• Čiščenje pečice: črni emajl 
• Lahko čiščenje vrat pečice

• Odprtina za dim v zadnjem delu štedilnika 
• Ventilator
• Nastavljiva višina
• Predal za posodo
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Dimenzija 847-867x596x600
Uporabna prostornina notranjosti (l) 73
Razred energijske učinkovitosti A
Čiščenje pečice črni emajl
Skupna priključna moč (W) 9300
Moč (V) 230
Varovalka (A) 3x16
Največja površina 1424
Barva bela
Poraba energije pri običajnem načinu 
kroženja zraka (kWh/cikel) 0.95

Poraba energije pri kroženju zraka z 
ventilatorjem (kWh/cikel) 0.82

PNC koda 940002807
Product Partner Code All Open

Specifikacija izdelka

štedilnik
EKC6430AOW

http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBCO190DE00004.jpg

