
SK7604 Spis

Lagar mat snabbare

Varmluften i denna ugn sprider värmen effektivt och
då du kan ställa in flera plåtar samtidigt och även
börja tillagningen från kall ugn går matlagningen
fortare och du får tid över till annat.

Ger dig några av de snabbaste resultaten!

De keramiska kokzonerna på den här hällen värms upp mycket snabbare än de
solida plattorna, vilket gör att du kan koka vatten och laga mat ännu snabbare.

Det finns ju roligare saker att göra än att rengöra
hällen!
Tack vare denna keramikhälls mycket jämna, släta yta
kan du både laga mat snabbt och göra rent snabbt
och på så sätt få tid över till annat.

Fler produktfördelar :
Löstagbara luckglas för snabbare, enklare, grundligare rengöring•

Slät emaljinteriör för mindre smuts och enklare rengöring•

Produktegenskaper :

Spis med en ugn och häll•
Typ av häll: HighLight Keramiskt Glas•
Restvärmevisning för kokzoner: 4•
Vred för fyra steglöst inställda zoner•
Lättrengjorda ugnsglas•
Ugnens ventilation sitter baktill på
hällen

•

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

•

Ugnsfunktioner: Varmluft, Varmluft,
Över/undervärme, Enkel varmluft,
Torkning, Fan + top (w/o Lamp),
Maxgrill, Grill + top + fan

•

Ugnsfunktioner: Varmluft, Varmluft,
Över/undervärme, Enkel varmluft,
Torkning, Fan + top (w/o Lamp),
Maxgrill, Grill + top + fan

•

Ugnsfunktioner nedre ugn:•

Teknisk data :

Mått HxBxD : 850-936x696x600•
Spänning, V : 400•
Energiklass : A•
Energiklass, ugn 2 : No•
Nettovolym, liter : 73•
Energiförbrukning, över/undervärme, kWh : 0.95•
Energiförbrukning, varmluft, kWh : 0.82•
Typ av häll : HighLight Keramiskt Glas•
Maxtemperatur på lucka. K-värde : 45•
Säkring, A : 3x16•
Sladdlängd, (ca) m : 1.4•
Elkontakt : Perilex•
Max anslutningseffekt, W : 10000•
Elkabel : Ja•
Ugnsemalj : svart slät emalj•
Höger Fram : 1200W/145mm•
Höger Bak : 1800W/180mm•
Vänster Fram : 2300W/210mm•
Vänster Bak : 1200W/145mm•
Restvärmevisning : 4•
Ugnsstegar : Löstagbara med stopp•
Plåtar : -•
Plåtar : 1 Emalj långpanna, 2 Emaljplåtar•
Grillgaller : 1 krom med upphöjda kanter•
Grillgaller : -•
Plåt, max bakningsyta, cm2 : 1424•
Luckspärr : Mekaniskt lucklås•
Matlagningstermometer : Nej•
Kylfläkt : Ja•
Färg på display : -•
Nettovikt, kg : 59•
Produktnummer (PNC) : 947 940 038•
EAN-kod : 7332543656097•

Produktbeskrivning :


