
QSIP6161W Spis

Tillför ånga för knaprigare bröd

Förutom alla dina vanliga ugnsfunktioner tillför
PlusSteam-funktionen i denna SteamBake-spis ånga i
början av bakningsprocessen. Tillförseln av ånga
håller degen fuktig på ytan för att ge en gyllene färg
och god skorpa, medan insidan blir mjuk och saftig.

Avsevärt utökade möjligheter i din matlagning
med Maxisense®
Zonerna på denna induktionshäll anpassas
automatiskt så att de passar nästan alla kokkärls
storlek och form. Se bara till att kärlet täcker ett av de
centrala kryssen.

Uppnå perfekt renlighet

Uppfyll de högsta renhetsstandarderna med
Pyroluxe® PLUS. Det här systemet reducerar alla
matrester till aska som enkelt torkas bort.

Fler produktfördelar :
Matlagningstermometern mäter innertemperaturen i maten och stänger också
av ugnen.

•

Infällbara kontrollknappar för smidigare rengöring•

Timerdisplayen ger exakt kontroll över tillagningsprocessen.•

Produktegenskaper :

Spis med en ugn och häll•
Typ av häll: Induktion•
Kylfläkt•
Låda för praktisk förvaring av plåtar
eller annat du behöver ha nära till
hands.

•

Ugnsfunktioner: Torkning, Upptining,
Grill, Maxgrill, Grill + top + fan,
Varmluft, Varmluft, Ring + fan +
evaporator, Över/undervärme

•

Ugnsfunktioner: Torkning, Upptining,
Grill, Maxgrill, Grill + top + fan,
Varmluft, Varmluft, Ring + fan +
evaporator, Över/undervärme

•

Ugnsfunktioner nedre ugn:•

Teknisk data :

Mått HxBxD : 850-936x596x600•
Spänning, V : 230•
Energiklass : A•
Energiklass, ugn 2 : No•
Nettovolym, liter : 73•
Energiförbrukning, över/undervärme, kWh : 0.99•
Energiförbrukning, varmluft, kWh : 0.87•
Typ av häll : Induktion•
Maxtemperatur på lucka. K-värde : 30•
Säkring, A : 3x16•
Sladdlängd, (ca) m : 1.4•
Elkontakt : Perilex•
Max anslutningseffekt, W : 10900•
Elkabel : Ja•
Ugnsemalj : Pyrolysrengöring•
Höger Fram : 2300/3200W/210mm•
Höger Bak : 2300/3200W/210mm•
Vänster Fram : 2300/3200W/210mm•
Vänster Bak : 2300/3200W/210mm•
Restvärmevisning : Nej•
Ugnsstegar : Krom, 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 : Elektroniskt lucklås, Pyrolyslås•
Matlagningstermometer : Ja•
Kylfläkt : Ja•
Färg på display : Röd•
Nettovikt, kg : 66•
Produktnummer (PNC) : 947 942 190•
EAN-kod : 7332543597741•

Produktbeskrivning :


