
QSG7132W Spis

Suveräna resultat från en fantastisk ugn

Denna spis med glaskeramikhäll kombinerar
funktioner så att du får enastående resultat vid
matlagning och bakning.

Optimal matlagning tack vare hällens flexibilitet

Variabla zoner är tänkta för att användas till just dina
kastruller och kokkärl så att din matlagning skall bli så
optimal som möjligt

En snabb överblick över maträttens status

Kontrollera din maträtts förlopp med denna spis
timerdisplay. Den ger dig en snabb överblick över
matlagningens status.

Produktegenskaper :

Spis med en ugn och häll•
Typ av häll: HighLight•
Restvärmevisning för kokzoner: 4•
Vred för fyra steglöst inställda zoner•
Lättrengjorda ugnsglas•
Ugnens ventilation sitter baktill på hällen•
Kylfläkt•
Låda för praktisk förvaring av plåtar eller
annat du behöver ha nära till hands.

•

Ugnsfunktioner: Torkning, Upptining,
Varmluftsgrill, Varmluft, Pizza/paj, Lampa,
Över/undervärme, Maxgrill

•

Ugnsfunktioner: Torkning, Upptining,
Varmluftsgrill, Varmluft, Pizza/paj, Lampa,
Över/undervärme, Maxgrill

•

Ugnsfunktioner nedre ugn:•

Teknisk data :

Mått HXBXD, mm : 850-939x696x600•
Spänning, V : 400•
Energiklass : A•
Nettovolym, liter : 72•
Energiförbrukning, över/undervärme,
kWh : 0.99

•

Energiförbrukning, varmluft, kWh : 0.9•
Typ av häll : HighLight•
Maxtemperatur på lucka. K-värde : 30•
Säkring, A : 3x16•
Sladdlängd, (ca) m : 1.4•
Elkontakt : Perilex•
Max anslutningseffekt, W : 10500•
Elkabel : Ja•
Ugnsemalj : Katalys (slät emalj i botten)•
Höger Fram : 900/1800W/120/180mm•
Höger Bak : 1800W/180mm•
Vänster Fram : 1000/2200W/140/210mm•
Vänster Bak : 1200W/145mm•
Restvärmevisning : 4•
Färg : Vit•
Ugnsstegar : Löstagbara med stopp•
Plåtar : Ingen•
Plåtar : 1 Emalj långpanna, 1 Emaljplåt, 2
Proffsplåtar

•

Grillgaller : 1 Krom med upphöjd kant•
Plåt, max bakningsyta, cm2 : 1424•
Luckspärr : Mekaniskt lucklås•
Matlagningstermometer : Ja•
Kylfläkt : Ja•
Produktnummer (PNC) : 947 942 035•
EAN-kod : 7332543217342•

Produktbeskrivning :

Varmluftsspis med matlagningstermometer.
Proffsplåtar för optimalt flöde av luften vid
användning av varmluften. Katalysemalj -
gör det enkelt att hålla ugnen ren. Stor ugn
som rymmer hela 74 l.


