
SN7601 Spis

Laga mer samtidigt

Med den stora ugnsvolymen, större bakplåt och 5
hyllnivåer ger denna Space+-spis dig maximalt
utrymme och flexibilitet för att laga alla dina
favoriträtter.

En enkel ugn för alla traditionella recept

Det finns inget som hemlagad mat och med de två värmeelementen och grillen
är ugnen perfekt för traditionell bakning, grillning och stekning.

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!

Fler produktfördelar :
Slät emaljinteriör för mindre smuts och enklare rengöring•

Speciellt barnlås så att man kan vara helt lugn•

25 % större bakplåt gör att du kan laga mer mat samtidigt•

Produktegenskaper :

Ugnsemalj: Svart slät emalj•
Spis med en ugn och häll•
Typ av häll: Gjutjärnsplattor•
Lättrengjorda ugnsglas•
Kylfläkt•
Låda för praktisk förvaring av plåtar
eller annat du behöver ha nära till
hands.

•

Ugnsfunktioner: Undervärme, Grill,
Lampa, Övervärme,
Över/undervärme, Maxgrill

•

Höger zon fram: Gjutjärnsplatta ,
1500W/145mm

•

Höger zon bak: Gjutjärnsplatta ,
1500W/180mm

•

Vänster zon fram: Gjutjärnsplatta ,
2000W/220mm

•

Vänster zon bak: Gjutjärnsplatta ,
1000W/145mm

•

Teknisk data :

Djup, mm : 600•
Bredd, mm : 696•
Höjd till hällen : 900•
Justerbar höjd : 850-939•
Färg : Vit•
Matlagningstermometer : Nej•
Energieffektivitetsklass : A•
Energieffektivitetsklass nedre ugn : -•
Energiförbrukning, Ö/U värme kWh : 0.91•
Nettovolym, liter : 79•
Ugnsstegar : Löstagbara med stopp•
Bakplåt : 1 Emalj långpanna, 2 Emalj•
Grillgaller : 1 Krom med upphöjd kant•
Plåt, max bakningsyta, cm2 : 1424•
Lucklås : Mekaniskt lucklås•
Kylfläkt : Ja•
Maxtemperatur på lucka. K-värde : 45•
Max anslutningseffekt, W : 9000•
Spänning, V : 220-240•
Säkring, A : 25•
Elkabel : Ja•
Sladdlängd, ca meter : 1.4•
Elkontakt : Norwesco•
Produktnummer (PNC) : 947 940 006•
EAN-kod : 7332543292332•

Produktbeskrivning :

Spis i ny snygg design med extra stort
ugnsutrymme och marknadens
största plåtar. Fyra hållbara
gjutjärnsplattor varav en stor
stekplatta. Barnsäker med kylfläkt,
lucklås och tippskydd.


