
Serie 6, Vrijstaand inductiefornuis,
Wit
HLS59D321

Toebehoren
1 x Geëmailleerd bakblik
1 x Rooster
1 x Universele braadslede

Het vrijstaande fornuis met
inductiekookplaat en 3D hetelucht: voor
perfecte bak- en braadresultaten op
meerdere niveaus tegelijkertijd
● 3D Hetelucht: gelijkmatige luchtverdeling voor een perfect

resultaat op tot wel drie bakhoogtes.
● AutoPilot10: ieder gerecht perfect bereid dankzij 10

voorgeprogrammeerde automatische programma's.
● LCD-display met witte verlichting: eenvoudig in gebruik

dankzij directe toegang tot extra functies.
● Verzinkbare draaiknoppen: hierdoor is het bedieningspaneel

eenvoudig schoon te maken.
● De nieuwe optie Cleaning Assistance neemt jou het

schoonmaakwerk uit handen bij een licht bevuilde oven.

Technische Data
Uitvoering : Vrijstaand
Afmetingen (HxBxD) : 850-865 x 600 x 600 mm 
Lengte elektriciteitssnoer : 150 cm 
Nettogewicht : 59,7 kg 
Brutogewicht : 63,3 kg 
EAN-code : 4242005336296
Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU) : 1
Bruikbaar volume (van ovenruimte) - NIEUW (2010/30/EU) : 66 l 
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,98
kWh/cycle 
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/
EC) : 0,79 kWh/cycle 
Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU) : 95,2 % 
Aansluitwaarde : 7900 W 
Minimale smeltveiligheid : 3*16 A 
Spanning : 220-240 V 
Frequentie : 50; 60 Hz 
Type stekker : geen stekker (elektrische aansluiting door
elektricien)
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Serie 6, Vrijstaand inductiefornuis, Wit
HLS59D321

Het vrijstaande fornuis met
inductiekookplaat en 3D hetelucht: voor
perfecte bak- en braadresultaten op
meerdere niveaus tegelijkertijd

Verwarmingssystemen en functies:

- Vrijstaand elektro-elektro fornuis met 7 verwarmingssystemen:
Milde hetelucht, 3D hetelucht Plus, Boven- en onderwarmte,
Pizzastand, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Variable
grootvlakgrill

- Snel voorverwarmen

Design:

- Verzinkbare draaiknoppen

- Grote ovenruimte met grijs email

Kookplaat:

- Elektrische kookplaat van keramisch glas

- Inductiekookplaat met 4 kookzones

- - Linksvoor: Normale kookzone 1.8 kW

- - Linksachter: Normale kookzone 1.8 kW

- - Rechtsachter: Normale kookzone 1.4 kW

- - Rechtsvoor: Normale kookzone 2.2 kW

- CombiZone

- TopControl - digitale indicatie

- TouchControl

- Elektronische besturing met 17 standen

- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone

- Kookwekker

- QuickStart functie

- ReStart functie

- PowerBoost-functie voor alle kookzones

- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone

- Panwaarneming

- Kinderbeveiliging

- Schoonmaakvergrendeling

- PowerManagement functie

- Veiligheidsuitschakeling

- Hoofdschakelaar

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 66 liter

- LCD-display

- Elektronische klok met dagtijdindicatie, kookwekker, start en
stopfunctie

- AutoPilot, 10

- Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C

- Halogeenverlichting

- Klapdeur met SoftClose

- Comfortlade met antislip mat voor kookgerei

- kinderbeveiliging

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Uitneembare inhangroosters, 3-voudige telescooprails

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand

- Cleaning Assistance: hydrolyse reiniging

- Volledig glazen binnendeur

Toebehoren:

- Geëmailleerd bakblik, Rooster, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
85.0 cm x 60.0 cm x 60.0 cm

- In hoogte verstelbaar

- Lengte aansluitsnoer: 150 cm

- Nominale spanning: 220 - 240 V

- Aansluitwaarde: 7,9 kW

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A (op een schaal
van A+++ t/m D)
- Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: 0,98 kWh
- Energieverbruik bij hetelucht: 0,79 kWh
- Aantal ovenruimtes: 1
- Warmtebron: elektrisch
- Oveninhoud: 66 liter
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