
Convenience at hand
This cooker features a large drawer, which offers a perfect solution to hide all 
your kitchen utensils whilst keeping them at hand for when you need them.

Optimal temperatur för enastående smak
Innertemperaturen på varje maträtt övervakas noga 
med matlagningstermometern i AEG:s ugnar. När 
önskad temperatur har uppnåtts stänger den 
automatiskt av ugnen. Och säkerställer att maten har 
lagats på absolut bästa sätt.

Efficiently clean. No effort required 
Taking taste to the next level shouldn’t result in 
intensive cleaning. The catalytic cleaning activates at 
200°C. Absorbing grease and residue without a trace. 
So the cooker is kept clean every time it’s required for 
creating recipes.

Precise cooking. Down to the minute
Enjoy closer control over cooking with the Minute Minder. Start the countdown 
when food goes in the oven. An acoustic signal sounds when everything's 
ready. Enjoy an exquisite meal to savour. Without the hassle of timekeeping.

Produktfördelar

• Spis med en ugn och häll
• Typ av häll:Induktion
• Hob lid type: 
• Popout vred
• Lättrengjorda ugnsglas
• Ugnens ventilation sitter baktill på hällen
• Kylfläkt
• Låda för praktisk förvaring av plåtar eller annat du behöver ha nära till hands.
• Ugnsfunktioner: Konventionell/traditionell matlagning, Torkning, Snabbgrill, 
Varmluft med fukt för bakning, Pizzaläge, Varmlluft, Snabbgrill

Spis 60x60 cm med Induktionshäll Och Katalysrengöring
QSI6135SX
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Mått HxBxD 850-936x596x600
Spänning, V 230
Energiklass A
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 Booster 1800/2800W/180mm
Höger Bak Booster 1800W/2800W/180mm
Vänster Fram Booster 2300/3600W/210mm
Vänster Bak Booster1400/2500W/140mm
Temperaturspann 50°C - 275°C
Färg Rostfritt stål
Ugnsstegar Löstagbara med Perfect Entry

Plåtar 1 Emaljplåt, 1 Emalj långpanna, 2 
SuperClean proffsplåtar

Grillgaller 1 krom med upphöjda kanter

Plåt, max bakningsyta, cm2 1424
Luckspärr Mekaniskt lucklås
Matlagningstermometer-övre ugn Ja
Kylfläkt Ja
Färg på display Röd
Nettovikt, kg 61
Produktnummer (PNC) 947 942 318
EAN-kod 7332543709489

Tekniska specifikationer

Spis 60x60 cm med Induktionshäll Och Katalysrengöring
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