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ELECTROLUX 

 

 

 Spanhellutækni 
 
Hraði og nákvæmni fyrir enn fleiri bragðgóða rétti  
Nýttu hæfileikana þína og nýttu þér kosti hraða og nákvæmni sem faglegir 
matreiðslumenn nota. Spenhellutæknin gerir nákvæmar hitastillingar 
mögulegar a augabragði.  

 
Ávallt hægt að hreinsa með því að þurrka af - spanhellutæknin sér um 
það.  
Vegna spanhellutækninnar verður yfirborðið aldrei heitt. Svo það sem 
hellist niður harðni ekki og hreinsast með einni stroku.  
 
Beint aðgengi að öllum þínum stýringum - vegna þess að þær eru á 
helluborðinu  
Stýringarnar á þessu helluborði eru hannaðar þannig að þú finnur þær á 
augabragði. Réttu út hendi og framkvæmdu þínar stillingar.  
 
Fleiri kostir :  

 Aflaukning til að hraða eldun með því að ná samstundis hærri hita  

 Stop+Go virkni svo að þú getur sett eldunina í bið hvenær sem er  

 Uppgötvun á pönnu/potti svo að hitasvæðið hitnar því aðeins að 
pottur eða panna sé til staðar 

  

 
Atriði: 
• Gerð helluborðs: Span  
•Sjálfstætt helluborð með stýringum  
•Helluborð með hallandi ramma  
•Snertistýring  
•Staða stýringa: Framan til hægri  
•Upplýstar stýringar  
• Spanhellusvæði með aflaukningu  
•Uppgötvun á pönnu/potti  
• Fremra svæði vinstra megin: Span , 2300/3700W/210 mm 
• Aftara svæði vinstra megin: Span , 1800/2800W/180 mm 
• Hægra svæði að framan: Span , 1400/2500W/145 mm  
• Hægra svæði að aftan: Span , 1800/2800W/180 mm 
•Sjálfvirk hröð upphitun  
• 'Stop and Go'-aðgerð fyrir stutt inngrip  
•Aðgerð til að læsa hnöppum  
•Læsingarvirkni fyrir öryggi barna  
•Sjálfvirkt öryggi slekkur á  
•Hljóðmerki  
•Virkni klukku  
 
Tæknilýsing:   
• Innbyggingarmál HxBrxD í mm : 55x560x490  
•Stærðir BrxD í mm : 590x520  
•Aðallitur : Svartur  
•Gerð helluborðs : Span, allt helluborðið  
•Grind fyrir potta/pönnur : Nei  
•Aukabúnaður : Enginn  
•Lengd á ytri rafmagnssnúru : 1,5  
•Heildarrafmagnsnotkun (W) : 7400  
•Hámarksafl gas (W) : 0  
•Spenna : 220-240  
•Kóði framleiðslunúmers : 949 596 017 

VÖRUNÚMER: 
1808812 
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