
60cm, A+, nerūs.tēr., 3 zonu indukc.virsma ar skārienvadību, Hob²Hood, 73l 
el.cepeškrāsns ar konvekciju, 10 karsēšanas režīmi, pirolīt.tīrīšana, 
multifunkc.taimeris, AirFry

Priekšrocības un funkcijas

• Elektriskā plīts ar elektrisko cepeškrāsni
• Virsma: Indukcijas virsma
• Kreisā priekšējā gatavošanas zona: Indukcijas, 2300W/3600W/210mm 
• Kreisā aizmugurējā gatavošanas zona: Indukcijas, 1400W/2500W/140mm 
• Labā priekšējā gatavošanas zona: Indukcijas, 
1800/2800/3500/5200W/180mm/280mm 
• Cepeškrāsns tips: elektriska 
• Cepeškrāsns gatavošanas režīmi: apakšējā karsēšana, ventilators
+automātiska klimata kontrole, grils, grils (40) + apakšējā karsēšana, Grill + 
bottom (30), grils+ventilators , riņķveida sildelements (40) + ventilators (fiks. 
30°C), riņķveida sildelements (50) + ventilators+klimata kontrole, riņķveida 
sildelements (70) + apakšējā karsēšana + ventilators,  riņķveida sildelements 
+ ventilators,  riņķveida sildelements + ventilators + klimata kontrole 
• Cepeškrāsns tīrīšana: Pirolītiskā 
• Cepeskrāsns ieprogrammēšanas funkcijas: skaņas signāls, bērnu drošība, 
atgādinājums par tīrīšanu, demo režīms ar kodu, gatavošanas ilgums, Ilgums 
un beigu laiks, beigu signāls, funkciju bloķēšana, minūšu skaitītājs, pirolīze 
(1.30h), pirolīze (2.30h), reālās temperatūras indikācija, taimera atiestatīšana, 
temperatūras piedāvājumi, laiks 
• Cepeškrāsns gaisa iededzas automātiskis, atverot durvis
• Dzesēšanas ventilators
• Pielāgojams augstums
• Pannu uzglabāšanas atviktne

"SurroundCook" 600.sērija, brīvstāvoša plīts platumā 59.6 cm

LKI64852AX

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSEECO200PA0001C.jpg


Uzstādīšana brīvstāvoša
Izmērs 60x60
Gatavošanas veids ventilators + riņķa sildelements
Cepeškrāsns tīrīšana Pirolītiskā
Tilpņu skaits 1
Pamatkrāsa Nerūsoša tērauda
Termoelements Augšdaļā
Taimera tips HEXAGON
Elektroniska cepeškrāsns vadības 
veids Hexagon touch

Elektroniskās vadības funkcijas

skaņas signāls, bērnu drošība, 
atgādinājums par tīrīšanu, demo 

režīms ar kodu, gatavošanas ilgums, 
Ilgums un beigu laiks, beigu signāls, 
funkciju bloķēšana, minūšu skaitītājs, 

pirolīze (1.30h), pirolīze (2.30h), 
reālās temperatūras indikācija, 

taimera atiestatīšana, temperatūras 
piedāvājumi, laiks

Karsēšanas funkcija FSH 10.39o

Cepeškrāsns gatavošanas režīmi

apakšējā karsēšana, ventilators
+automātiska klimata kontrole, grils, 

grils (40) + apakšējā karsēšana, Grill + 
bottom (30), grils+ventilators , 
riņķveida sildelements (40) + 

ventilators (fiks. 30°C), riņķveida 
sildelements (50) + ventilators+klimata 
kontrole, riņķveida sildelements (70) + 

apakšējā karsēšana + ventilators,  
riņķveida sildelements + ventilators,  
riņķveida sildelements + ventilators + 

klimata kontrole
Platums, mm 596
Dziļums, mm 600
Frekvence 50
Tīkla spriegums, V 230
Drošinātājs, A 32
Tīkla vads nav
Enerģijas patēriņa klase A
Enerģijas patēriņš statiskā režīmā, kW 0.98
Grila tips elektrisks, fiksēts
Gaismas indikators atverot Ir
Lielākais virsmas laukums 1424
Iespējamie papildus aksesuāri Nav
Neto svars, kg 56

Produkta specifikācija
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