Spis
EKC6060BOW

Laga mat snabbare
Hällen på denna spis har snabb respons. Så vad du än vill värma upp - smör
för äggröra, olja för korv eller vatten för grönsaker - är det klart snabbt.

Hällen på denna spis är snabbare än en standard keramikhäll. Så vad du än
vill värma upp - smör för äggröra, olja för korv eller vatten för grönsaker - är
det klart tidigare.

Produktfördelar
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.

Bjuda alla på middag - med den här ugnen kan du
hantera det
Oavsett om du behöver laga flera rätter samtidigt eller
bara laga större mängder kan den här ugnen hantera
det - och alltid ge de bästa resultaten.

Bättre värmefördelning för jämnare resultat
Knapriga bakverk, jämnt gräddade pajer, välbrynta köttbitar ‒ XXL-fläkten gör
att värmen cirkulerar jämnt i ugnen, vilket ger samma resultat oavsett var
maten har placerats.

Laga mer på samma gång
Mer av det goda med vår XL-bakplåt! Fler smarriga muffins till
eftermiddagskaffet, en saftig köttlimpa när vännerna kommer på besök. Större
utrymme innebär mer av alla härliga recept.

• Spis med dubbla ugnar och glaskeramikhäll
• Vred för fyra steglöst inställda zoner
• Hällkontroll med vred
• Nedre ugn med sidoöppning
• Sval och barnsäker ugnslucka
• Kylfläkt
• Ugnens ventilation sitter baktill på hällen
• Medföljande tillbehör: 1 Emalj långpanna, 2 Emaljplåtar, 1 krom med
upphöjda kanter
• Vänster zon fram: 2300W/210mm
• Vänster zon bak: 1200W/145mm
• Höger zon fram: 1200W/145mm
• Höger zon bak: 1800W/180mm
• Ugnsfunktioner: Konventionell/traditionell matlagning, Snabbgrill, Bakning
med fukt, Pizzaläge, Varmluft, Snabbgrill

Spis
EKC6060BOW
Tekniska specifikationer
Serie och Tema
Färg
Rengöring
Nettovolym, liter
Energiklass
Energiklass, övre ugn
Mått HxBxD
Nettovolym ugn 2, liter
Plåt, max bakningsyta, cm2
Antal lampor
Ugnsbelysning
Temperaturintervall
Temperaturspann
Energiförbrukning, över/undervärme,
kWh
Energiförbrukning ugn 2,
över/undervärme, kWh
Energiförbrukning, varmluft, kWh
Maxtemperatur på lucka. K-värde
Lucklås
Tippskydd
PVC-fri
Medföljande tillbehör
Kabel/Kontakt
Spänning, V

600 FLEX
Vit
Svart slät emalj
73
A
A
893-912x596x600
39
1424
1, Back
2 lampor, Baktill & på sidan
100°C - 250°C
50°C - 275°C
0.99
0.75
0.82
40
Ja
Ja
Tippskydd
1,4m/Ja
400

Max anslutningseffekt, W
Säkring, A
Produktnummer (PNC)
EAN-kod

12700
3x16
947 941 240
7332543705528

