QSG1967W Spis
Suveräna resultat från en fantastisk ugn
Denna spis med glaskeramikhäll kombinerar
funktioner så att du får enastående resultat vid
matlagning och bakning.

Quick to heat, easy to clean
This ceramic hob heats up extra quickly, providing full heat exactly when and
where it's needed. What's more, the hob's ceramic glass surface wipes clean in
an instant.

A smooth surface for efficient cleaning
The rotary control knobs on this cooker retract when
you push them – so they are there when you need
them, and completely flush with the hob when you
want to clean.

Fler produktfördelar :
• OptiFlex™ Runners enable flexible use of oven space
• Elegant drawer integrated with your cooker for storing your tools

Produktegenskaper :

Teknisk data :

Produktbeskrivning :

• Spis med en ugn och häll
•Typ av häll: HighLight
•Restvärmevisning för kokzoner: 4
•Vred för fyra steglöst inställda zoner
•Popout vred
•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,
Maxgrill, Varmluftsgratinering, Lampa,
Varmluft, Varmluft, Över/undervärme
•Ugnsfunktioner: Torkning, Upptining,
Maxgrill, Varmluftsgratinering, Lampa,
Varmluft, Varmluft, Över/undervärme
•Ugnsfunktioner nedre ugn:

• Mått HxBxD : 850-936x596x600
•Spänning, V : 400
•Energiklass : A
•Energiklass, ugn 2 : No
•Nettovolym, liter : 72
•Energiförbrukning, över/undervärme, kWh : 0.99
•Energiförbrukning, varmluft, kWh : 0.9
•Typ av häll : HighLight
•Maxtemperatur på lucka. K-värde : 35
•Säkring, A : 3x16
•Elkontakt : Perilex
•Max anslutningseffekt, W : 10000
•Elkabel : Nej
•Ugnsemalj : Svart slät emalj
•Höger Fram : 1200W/145mm
•Höger Bak : 1800W/180mm
•Vänster Fram : 2300W/210mm
•Vänster Bak : 1200W/145mm
•Restvärmevisning : 4
•Färg : Vit
•Ugnsstegar : Löstagbara med stopp
•Plåtar : •Plåtar : 1 Emaljplåt, 1 Emalj långpanna, 2 SuperClean
proffsplåtar
•Grillgaller : 1 krom med upphöjda kanter
•Grillgaller : •Plåt, max bakningsyta, cm2 : 1424
•Luckspärr : Mekaniskt lucklås
•Matlagningstermometer : Nej
•Kylfläkt : Ja
•Färg på display : •Nettovikt, kg : 58
•Produktnummer (PNC) : 947 942 303
•EAN-kod : 7332543574353
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