
QSI6134X Spis

Fantastisk ugn ger suveräna resultat

Spisen med stor ugn och induktionshäll kombinerar avancerade funktioner med
induktionsvärmens precision så att du kan tillaga varje rätt perfekt.

Den reagerar extremt snabbt med exakt värme,
tack vare induktionsteknik
Induktionshällen är så responsiv att du kan justera
värmen direkt. Den värmer dessutom bara upp
kastrullen så värmen kommer precis där den behövs.

Tillaga alltid din mat exakt enligt din smak

Med matlagningstermometern får du perfekt resultat
för alla rätter du tillagar. Ugnen stängs av när maten
når en förinställd temperatur.

Fler produktfördelar :
Toppmodernt gränssnitt som ger total kontroll över matlagningen•

Timerdisplay för en god överblick över tillagningsprocessen•

Cataluxe® kalatytisk rengöring•

Produktegenskaper :

Spis med en ugn och häll•
Typ av häll: Induktion•
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, Fan + top
(w/o Lamp), Maxgrill, Grill + top + fan,
Varmluft, Varmluft, Över/undervärme,
Enkel varmluft

•

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

•

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 : 0.95•
Energiförbrukning, varmluft, kWh : 0.82•
Typ av häll : Induktion•
Maxtemperatur på lucka. K-värde : 30•
Säkring, A : 3x16•
Elkabel : Ja•
Sladdlängd, (ca) m : 1.4•
Elkontakt : Perilex•
Max anslutningseffekt, W : 10900•
Ugnsemalj : Katalysrengöring•
Höger Fram : 2300/3200W/210mm•
Höger Bak : 2300/3200W/210mm•
Vänster Fram : 2300/3200W/210mm•
Vänster Bak : 2300/3200W/210mm•
Restvärmevisning : Nej•
Temperaturspann : 50°C - 275°C•
Färg : Rostfritt stål•
Ugnsstegar : Löstagbara med Perfect Entry•
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 : Ja•
Kylfläkt : Ja•
Färg på display : Röd•
Nettovikt, kg : 64•
Produktnummer (PNC) : 947 942 075•
EAN-kod : 7332543362271•

Produktbeskrivning :
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