
EKC6011BOW Spis

Håll ett öga på vad som sker - precis som en professionell kock

Den genomtänkta designen av den här spisen gör det enkelt att hålla sig
uppdaterad med hur det går med maträtterna - vare sig de är under grillen, i
ugnen eller på hällen.

Rengör hällen med ett enda svep

Det kunde inte vara enklare att hålla hällen ren. Den
har en helt slät och jämn yta - utan några vred - så att
du kan rengöra i ett svep.

En smart innovation som ger bekymmersfri
matlagning
Den här ugnsluckan har flera smarta innovationer som
gör matlagningen bekymmersfri. Tillsammans ser de
till att luckans utsida håller sig sval att vidröra.

Fler produktfördelar :
Löstagbar ugnslucka gör rengöringen snabbare•

Indikering för återstående värme så att du vet när du kan rengöra hällen utan
risk att bränna dig

•

10 % mer energisnål än spisar i klass A•

Produktegenskaper :

Ugnsemalj: Svart•
Spis med en ugn och häll•
Typ av häll: HighLight•
Restvärmevisning för kokzoner: 4•
Vred för fyra steglöst inställda zoner•
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: HighLight ,
1200W/145mm

•

Höger zon bak: HighLight , 1800W/180mm•
Vänster zon fram: HighLight ,
2300W/210mm

•

Vänster zon bak: HighLight ,
1200W/145mm

•

Teknisk data :

Djup, mm : 600•
Bredd, mm : 596•
Höjd till hällen : 900•
Justerbar höjd : 850-939•
Färg : Vit•
Matlagningstermometer : Nej•
Matlagningstermometer nedre ugn : •
Energieffektivitetsklass : A•
Energieffektivitetsklass nedre ugn : -•
Energiförbrukning, Ö/U värme kWh : 0.89•
Energiförbrukning Ö/U värme nedre ugn : •
Energiförbrukning V-luft, nedre ugn : •
Nettovolym, liter : 79•
Nettovolym, liter nedre ugn : •
Ugnsstegar : Löstagbara med stopp•
Ugnsstegar nedre ugn : •
Bakplåt : 1 Emalj långpanna, 2 Emalj
bakplåtar

•

Grillgaller : 1 krom med upphöjda kanter•
Plåt, max bakningsyta, cm2 : 1424•
Lucklås : Mekanisk luckspärr•
Kylfläkt : Ja•
Maxtemperatur på lucka. K-värde : 30•
Max anslutningseffekt, W : 9500•
Spänning, V : 400•
Säkring, A : 3x16•
Elkabel : Ja•
Sladdlängd, ca meter : 1.07•
Elkontakt : Perilex, PVC fri•
Produktnummer (PNC) : 947 941 054•
EAN-kod : 7332543203727•

Produktbeskrivning :

Energisnål med HighLight-zoner och
energiklass A. Stor ugn som rymmer hela
79 l! Barnvänlig spis med sval ugnslucka
och lucklås!


