
Serie | 6, Vapaasti sijoitettava
induktioliesi, teräs
HLS79W351U

Lisävarusteet
2 x Emaloitu leivinpelti
1 x Ritilä
1 x Uunipannu

Lisävarusteet
HEZ317000 : Pizzapelti, pyöreä
HEZ327000 : Paistokivi
HEZ333001 : Profi-uunipannun kansi
HEZ438301 : Teleskooppikannattimet, 3 tasoa

Vapaasti sijoitettava liesi, jossa on
induktiokeittotaso sekä monipuoliset
uuniohjelmat. Kiinteä paistolämpömittari
sekä AutoPilot-automaattiohjelmat
helpottavat ruoanvalmistusta, ja
varmistavat, että saat juuri sellaisen
lopputuloksen kuin toivoit.
● Induktiokeittotaso tekee ruoanvalmistuksesta nopeaa ja

turvallista. Taso on helppo puhdistaa pyyhkimällä ja induktio on
myös energiatehokas.

● CombiZone yhdistää kaksi keittoaluetta yhdeksi suureksi
alueeksi, jolloin suurikokoisetkin keittoastiat ovat käytettävissä.

● Paistolämpömittarin avulla kypsennät ruoan juuri haluttuun
lämpötilaan, jonka jälkeen uuni kytkeytyy automaattisesti pois
päältä.

● 3D-kiertoilma: jakaa lämmön tasaisesti ja varmistaa täydelliset
tulokset jopa uunin kolmella tasolla samanaikaisesti.

Tekniset tiedot
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : Vapaasti sijoitettava
Mitat (KxLxS) : 900-915 x 600 x 600 mm 
Virtajohdon pituus : 150 cm 
Nettopaino : 65,6 kg 
Bruttopaino : 70,0 kg 
EAN-koodi : 4242005336319
Pesien määrä - (2010/30/EU) : 1
Uunin tilavuus : 63 l 
Energiamerkki : A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,93
kWh/cycle 
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/
EC) : 0,77 kWh/cycle 
Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU) : 95,1 % 
Liitännän arvo : 7850 W 
Tarvittava sulake : 3*16 A 
Jännite : 220-240 V 
Taajuus : 50; 60 Hz 
Pistokkeen tyyppi : ei pistoketta (sähköliitäntä vaatii
sähköasentajan)
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Serie | 6, Vapaasti sijoitettava induktioliesi,
teräs
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Vapaasti sijoitettava liesi, jossa on
induktiokeittotaso sekä monipuoliset
uuniohjelmat. Kiinteä paistolämpömittari
sekä AutoPilot-automaattiohjelmat
helpottavat ruoanvalmistusta, ja varmistavat,
että saat juuri sellaisen lopputuloksen kuin
toivoit.

Keittotaso:

- Keraaminen keittotaso

- 4 induktiokeittoaluetta

- Keittoalue edessä vasemmalla: 1.8 kW

- Keittoalue takana vasemmalla: 1.8 kW

- Keittoalue oikealla takana: 1.4 kW

- Keittoalue edessä oikealla: 2.2 kW

- CombiInduction: voit yhdistää kaksi keittoaluetta yhdeksi
suureksi keittoalueeksi.

- TopControl-toimintonäyttö

- TouchControl-tehonvalinta +/- valitsimilla

- 17 tehoaluetta

- Ajastin kaikille keittoalueille

- Timer

- QuickStart-toiminto

- ReStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran
katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat

- PowerBoost-toiminto kaikille keittoalueille

- 2-portainen jälkilämmönosoitin

- Keittoastian tunnistus

- Lapsilukko toiminnoille

- PowerManagement-toiminto

- turvakatkaisu

- Virrankatkaisin keittotasolle

Uunimalli / toiminnot

- 9 uuniohjelmaa: 3D kiertoilma Plus, ylä-/alalämpö,
kiertoilmagrilli, pizzatoiminto, erillinen alalämpö,
matalalämpökypsennys, sulatus, hellävarainen kiertoilma,
VarioGrilli suurille määrille

- Lämpötila-alue 30 °C - 300 °C

- Uunin tilavuus: 63 l

- Paistolämpömittari
: Paistolämpömittari mittaa lämpötilaa valmistettavan ruoan
sisällä. Kun asetettu lämpötila on saavutettu, uuni kytkeytyy
automaattisesti pois päältä.

Pellinkannattimet

- Irrotettavat pellinkannattimet

- Teleskooppikannattimet hankittavissa lisävarusteena

Muotoilu

- Uunin ohjaus: sisäänpainettavat valitsimet, sylinterivalitsimet

- Erityisen tilava uuni, Uunikammio: harmaa emali

Puhdistus

- Pyrolyysi-puhdistusautomatiikka: uuninpuhdistusohjelma,
jossa ruoantähteet ja rasvalika poltetaan pois kuumentamalla
uuni lähes 500 asteeseen, jolloin uuni puhdistuu kuin
itsestään.

- Puhdistusapu: uusi nopea ja vaivaton puhdistustapa uunille.

- Uuniluukun sisäpinta lasia

Käyttömukavuus

- LCD-näyttö (valkoinen), TFT-kosketusnäyttö

- Elektroninen kello

- AutoPilot-automaattiohjelmat helpottavat ruoanvalmistusta.
Esiasennetut toimintoasetukset 30 eri ruokalajille

- Pikakuumennus

- Uunissa halogeenivalaistus

- SoftClose-uuninluukku sulkeutuu itsestään ja hiljaisesti

- Ulosvedettävä säilytyslaatikko

Varusteet

- Mukana pakkauksessa: Emaloitu leivinpelti, Ritilä, Uunipannu

Turvallisuus

- lapsilukitus uunitoiminnoille
automaattinen turvakatkaisu
elektroninen luukun lukitus
mekaaninen luukun lukitus

- Uuninluukun lämpötila maks. 30 °C mitattuna luukun
keskiosasta (ylä-/alalämpö 180 ºC, 1 tunnin jälkeen)

Tekniset tiedot:

- Liitosjohdon pituus: 150 cm

- Kokonaisliitäntäteho sähkö: 7.85 kW

Mitat:

- Tuotteen mitat (K x L x S): 900 mm x 600 mm x 600 mm

- Korkeussäädettävät jalat

2/2


