
SN7601 Spis

Gör även de mest komplicerade måltiderna enkla
att tillaga
Denna ugn med stor kapacitet är särskilt utformad för
att kunna laga flera olika rätter samtidigt vilket minskar
stressen när du tillagar din mat.

En bra basspis för alla

Denna elektriska häll med gjutjärnsplattor är perfekt om du är ute efter en
enkel, problemfri spis och den ger enastående valuta för pengarna dessutom!

Enkel matlagning

Denna robusta, väldesignade spis med enkla funktioner gör det enkelt att laga
mat.

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: Gjutjärnsplattor•
Lättrengjorda ugnsglas•
Ugnens ventilation sitter baktill på
hällen

•

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

•

Ugnsfunktioner: Undervärme, Grill,
Maxgrill, Top (24) + bottom (24) + grill
(33) + cooling fan, Över/undervärme

•

Ugnsfunktioner: Undervärme, Grill,
Maxgrill, Top (24) + bottom (24) + grill
(33) + cooling fan, Över/undervärme

•

Ugnsfunktioner nedre ugn:•

Teknisk data :

Mått HxBxD : 850-936x696x600•
Spänning, V : 230•
Energiklass : A•
Energiklass, ugn 2 : No•
Nettovolym, liter : 77•
Energiförbrukning, över/undervärme, kWh : 0.83•
Typ av häll : Gjutjärnsplattor•
Maxtemperatur på lucka. K-värde : 45•
Säkring, A : 25•
Sladdlängd, (ca) m : 1.4•
Elkontakt : -•
Max anslutningseffekt, W : 9000•
Elkabel : Ja•
Ugnsemalj : svart slät emalj•
Höger Fram : 1500W/145mm•
Höger Bak : 1500W/180mm•
Vänster Fram : 2000W/220mm•
Vänster Bak : 1000W/145mm•
Restvärmevisning : Nej•
Färg : Vit•
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) : 947 940 039•
EAN-kod : 7332543656103•

Produktbeskrivning :

Elektro Helios947 940
039


