
EKC60309FX Spis

Laga mat snabbare

Denna elspis värmer upp snabbare än vanliga keramikhällar. Så vad du än vill
värma upp - smör för äggröra, olja för korv eller vatten för grönsaker - är det
klart tidigare.

En glaslucka som är enkel att rengöra

Ugnsluckans glas är enkelt att rengöra. Man tar bort luckan och glaspanelerna
för rengöring.

Efficient cooking

Both time and energy are precious. That’s why this
cooker boasts rapid heating zones, which make for
saving both in time and energy.

Fler produktfördelar :
Multifunktionell ugn med fördelning av värme för jämna resultat•

En stor låda erbjuder den perfekta platsen för att förvara dina redskap•

Förhindra att barn råkar bränna sig med hjälp av det mekaniska lucklåset•

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

•

Låda för praktisk förvaring av plåtar
eller annat du behöver ha nära till
hands.

•

Ugnsfunktioner: Undervärme,
Gratinering, Grill, Över/undervärme,
Enkel varmluft

•

Ugnsfunktioner nedre ugn: No•

Teknisk data :

Mått HXBXD, mm : Nejx600x600•
Spänning, V : 400•
Säkring, A : 3x16•
Sladdlängd, (ca) m : 1.6•
Elkontakt : Perilex•
Max anslutningseffekt, W : 8365•
Elkabel : Ja•
Energiklass : A•
Energiklass, ugn 2 : No•
Energiförbrukning, över/undervärme, kWh : 0.84•
Energiförbrukning, varmluft, kWh : 0.76•
Maxtemperatur på lucka. K-värde : 40•
Nettovolym, liter : 57•
Ugnsemalj : Svart slät emalj•
Höger Fram : 1200W/140mm•
Höger Bak : 1800W/180mm•
Vänster Fram : 2300W/210mm•
Vänster Bak : 1200W/140mm•
Restvärmevisning : 4•
Färg : Rostfritt stål•
Ugnsstegar : Löstagbara•
Plåtar : 1 Emalj långpanna, 2 Emaljplåtar•
Grillgaller : 1 Krom•
Plåt, max bakningsyta, cm2 : 1120•
Luckspärr : Mekaniskt lucklås•
Matlagningstermometer : Nej•
Kylfläkt : Nej•
Produktnummer (PNC) : 943 004 899•
EAN-kod : 7332543489237•

Produktbeskrivning :

Vilket är det bästa sättet
att se till att varje tugga
av en ugnstillagad rätt är
lika utsökt? Genom att
säkerställa att värmen är
jämnt fördelad. Den
multifunktionella ugnen i
denna spis använder en
fläkt för att sprida ut
värmen. Det mekaniska
lucklåset skyddar
barnen mot
brännskador, och det är
enkelt att montera bort
om du inte skulle vilja ha
det.


