
QSI6134W Spis

Fantastisk ugn ger suveräna resultat

Spisen med stor ugn och induktionshäll kombinerar
avancerade funktioner med induktionsvärmens
precision så att du kan tillaga varje rätt perfekt.

Den reagerar extremt snabbt med exakt värme,
tack vare induktionsteknik
Induktionshällen är så responsiv att du kan justera
värmen direkt. Den värmer dessutom bara upp
kastrullen så värmen kommer precis där den behövs.

Always cook your dish exactly to your taste

The cooker food probe allows you to achieve perfect
results with every dish you would like to cook. The
oven is switched off when the food reaches a pre-set
temperature.

Fler produktfördelar :
Toppmodernt gränssnitt som ger total kontroll över matlagningen•

Timerdisplay för en god överblick över tillagningsprocessen•

Cataluxe® kalatytisk rengöring•

Produktegenskaper :

Spis med en ugn och häll•
Typ av häll: Induktion•
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,
Varmluft, Pizza/paj, Lampa,
Över/undervärme, Maxgrill,
Varmluftsgrill

•

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

•

Ugnsfunktioner nedre ugn:•

Teknisk data :

Mått HXBXD, mm : 850-939x596x600•
Spänning, V : 230•
Energiklass : A•
Energiklass, ugn 2 : No•
Nettovolym, liter : 72•
Energiförbrukning, över/undervärme, kWh : 0.99•
Energiförbrukning, varmluft, kWh : 0.9•
Typ av häll : Induktion•
Maxtemperatur på lucka. K-värde : 30•
Säkring, A : 3x16•
Sladdlängd, (ca) m : 1.4•
Elkontakt : Perilex•
Elkabel : Ja•
Ugnsemalj : Katalys (slät emalj i botten)•
Höger Fram : Booster 2300/3200W/210mm•
Höger Bak : Booster 2300/3200W/210mm•
Vänster Fram : Booster 2300/3200W/210mm•
Vänster Bak : Booster 2300/3200W/210mm•
Restvärmevisning : Nej•
Färg : Vit•
Ugnsstegar : Löstagbara med Perfect Entry•
Plåtar : Ingen•
Plåtar : 1 Emaljplåt, 1 Emalj långpanna, 2 Proffsplåtar•
Grillgaller : 1 Krom med upphöjd kant•
Plåt, max bakningsyta, cm2 : 1424•
Luckspärr : Mekaniskt lucklås•
Matlagningstermometer : Ja•
Kylfläkt : Ja•
Färg på display : Röd•
Produktnummer (PNC) : 947 942 076•
EAN-kod : 7332543362288•

Produktbeskrivning :

Induktionsspis som är
snabb, snål och säker.
MaxiSense®-häll med
zoner som automatiskt
anpassar sig till formen
på ditt kokkärl.
Matlagningstermometer,
då vet du när rätt
temperatur uppnåtts i
maten eller bakverket
som tillagas. Barnsäker
med sval ugnslucka,
tippskydd, luck- och
funktionslås.
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