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FLÄKT EXKLUSIV E 60 RF

KOLF.TVÄTTBART

En fläkt för underbyggnad med soft touch-panel och lysrörsbelysning vilket ger dig bra med ljus när du
lagar mat. Timern stänger av fläkten automatiskt om du vill låta den stå på en stund efter att du är klar
i köket. Modellen har metalltrådsfilter och är dessutom utrustad med Easy Clean vilket betyder att du
lätt kan rengöra hela fläkten, alltså inte bara filtret utan även resten av det som hamnar inuti. Skruvar
för montage under köksskåp medföljer. Väggfäste beställs separat.
Tvättbart kolfilter. Rekommendationen för detta filter är generellt att tvätta det ca en gång i månaden
och att byta ut det ungefär en gång om året. Detta är som vanligt beroende på matlagningen, d.vs. vad
och hur frekvent/länge matlagningen sker. Vid rengöring diskas filter inklusive filterhållare i
diskmaskinen (utan annan disk då filtret även fungerar som fettfilter och absorberar fett från övrig
disk annars). Till Nova Steel, Popular, Exklusiv

INB HÄLL IH 610-1

INB UGN IBU 510 RF

En 58 cm bred keramikhäll med två zoner som kan växa eller minska i storlek – allt beroende på hur
stora kastruller du använder. Dessutom finns autouppkokning, barnspärr samt timerstyrning för varje
zon, vilket är bra om du gillar långkok men inte på alla zoner samtidigt.
Rymlig varmluftsugn med 8 ugnsfunktioner som enkelt navigeras via vred. Genom att använda ugnens
3D-funktion tillagas maten jämnt och snabbt. Ugnsluckan är försedd med en mekanisk barnspärr.
Ugnsluckan är försedd med 3 glas för att hålla utsidan svalare och det är dessutom mycket lätt att ta
bort och rengöra mellan ugnsglasen vid behov.

INB MIKRO IM 50 RF

Inbyggnadsmikro med stor innervolym och förmonterad ram. Bland funktionerna finns grill,
snabbstartsfunktion och ett smidigt upptiningsprogram som anpassar sig efter vikten på frysvaran.

DM 3120 RF

En diskmaskin som rymmer 13 kuvert och som har låg ljudnivå (46 dB) så att du sätta igång maskinen
när du vill utan att bli störd. Autodisk, extra torkfunktion och flexibla korgar med höj och sänkbar
överkorg för att du ska få plats även för högre tallrikar och glas. Energiklass A++

K 2385 RF H A++

F 2385N V RF A++

Rymligt kylskåp med stabilt metallhandtag. Genom Dual flow-teknik sprids kylan jämnt och ger rätt
luftfuktighet i hela skåpet, vilket är bra framförallt för lite känsliga livsmedel som till exempel
grönsaker. Stora rymliga hyllplan och effektiv LED-belysning. En speciellt anpassad zon för fisk- och
köttförvaring. Dörrarna omhängningsbara.
Ett självavfrostande frysskåp med greppvänligt metallhandtag. I det stora frysutrymmet finns
glashyllor och rymliga lådor. Dörrarna är omhängningsbara.

FT 5474

TORKTUMLARE TK 5470

En lite smalare och energisnål tvättmaskin som rymmer 7 kg tvätt. Induktionsmotor som ger en
tystare gång och tydlig textdisplay som visar allt du behöver veta om temperatur, varvtal och tvättid.
Bland de 16 programmen kan du välja mellan sportkläder, expresstvätt 14 min, mörka kläder och
använda tillval som fördröjd start, två extra sköljningar eller tidspar funktion. Energiklass A+++
En kondenstumlare med innerbelysning och som rymmer 7 kg tvätt. Maskinen har hela 16 program,
bland annat automatiskt anpassade och tidsprogram. Energiklass B.

