EKC50150OW Spis
Rengör hällen med ett enda svep
Det kunde inte vara enklare att hålla hällen ren. Den
har en helt slät och jämn yta - utan några vred - så att
du kan rengöra i ett svep.

En glaslucka som är enkel att rengöra
Ugnsluckans glas är enkelt att rengöra. Man tar bort luckan och glaspanelerna
för rengöring.

Mer plats för dina tillbehör med smart
förvaringsutrymme i spisen
Ett smart förvaringsutrymme i botten av spisen ger dig
det extra utrymme du behöver för att ha alla viktiga
matlagningstillbehör precis där du behöver dem.

Fler produktfördelar :
• Indikering för återstående värme så att du vet när du kan rengöra hällen utan
risk att bränna dig

Produktegenskaper :

Teknisk data :

Produktbeskrivning :

• 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
•Låda för praktisk förvaring av plåtar
eller annat du behöver ha nära till
hands.
•Ugnsfunktioner: Undervärme,
Över/undervärme, Maxgrill,
Över/undervärme, Top + bottom (LTC),
Top + bottom + grill

• Mått och installation : __________________
•Mått HXBXD, mm : 858-923x500x600
•Spänning, V : 400
•Säkring, A : 3x16
•Sladdlängd, (ca) m : 1.6
•Elkontakt : Perilex
•Max anslutningseffekt, W : 8695
•Elkabel : Ja
•Energi : ________________
•Energiklass : A
•Energiklass, ugn 2 : No
•Energiförbrukning, över/undervärme, kWh : 0.79
•Energiförbrukning, varmluft, kWh : 0
•Maxtemperatur på lucka. K-värde : 55
•Prestanda : __________________
•Nettovolym, liter : 60
•Ugnsemalj : Svart slät emalj
•Höger Fram : 1200W/140mm
•Höger Bak : 1800W/180mm
•Vänster Fram : 1700/700W/180/120mm
•Vänster Bak : 1200W/140mm
•Restvärmevisning : 4
•Temperaturspann : 50°C - 250°C
•Övrigt : _________________
•Färg : White
•Ugnsstegar : Löstagbara
•Plåtar : Ingen
•Bakplåt : 1 Emalj långpanna, 2 Emaljplåtar
•Grillgaller : 1 Krom
•Plåt, max bakningsyta, cm2 : 1120
•Luckspärr : Mekaniskt lucklås
•Matlagningstermometer : Nej
•Kylfläkt : Nej
•Produktnummer (PNC) : 943 004 632
•EAN-kod : 7332543341504
•Färg : White
•Produkttyp : Spis med glaskeramikhäll

Spis i 50 cm bredd i ny
snygg design. Perfekt
för sommarstugan.
Glaskeramikhäll med 4
effektiva HighLight zoner
varav en är variabel.
Slät emalj, fällbart
takelement samt
löstagbara ugnsstegar
underlättar rengöringen.
Förutom de traditionella
funktionerna har ugnen
också
lågtemperaturtillagning.
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