EKC6561AOW 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.

Ugnen som hjälper dig med rengöringen
Ugnen hjälper dig faktiskt att rengöra sig själv.
Utrymmet har en smart katalytisk beläggning som
absorberar och oxiderar fett så att rengöringen är
enklare.

Få en omedelbar varning när maträtten är klar
Matlagningstermometern ger dig en virtuell vy av matens insida så att du kan
kontrollera hur den tillagas. Den berättar dessutom när rätten är klar.

Fler produktfördelar :
• XL-fläkt för jämna resultat var du än ställer det du skall tillaga
• Keramisk häll med flera zoner för flexibla värmekällor
• 10 % mer energisnål än spisar i klass A

Produktegenskaper :

Teknisk data :

Produktbeskrivning :

• Ugnsemalj, nedre ugn: Katalys
(cleanemalj i botten)
•Spis med dubbla ugnar och
glaskeramikhäll
•Typ av häll: HighLight
•Restvärmevisning för kokzoner: 4
•Vred för fyra steglöst inställda zoner
•Kylfläkt
•Ugnsfunktioner: Över/undervärme, Lampa,
Över/undervärme, Maxgrill
•Ugnsfunktioner nedre ugn: Torkning,
Upptining, Varmluft, Paj/pizza, Lampa,
Över/undervärme, Maxgrill,
Varmluftsgratinering
•Ugnsemalj: Katalys (slät emalj i botten)
•Höger zon fram: HighLight ,
1800W/180mm
•Höger zon bak: HighLight , 1800W/180mm
•Vänster zon fram: HighLight ,
1000/2200W/140/210mm
•Vänster zon bak: HighLight ,
1200W/145mm

• Djup, mm : 600
•Bredd, mm : 596
•Höjd till hällen : 900
•Justerbar höjd : 893-912
•Färg : Vit
•Matlagningstermometer : Ja
•Matlagningstermometer nedre ugn : Ja
•Energieffektivitetsklass : A
•Energieffektivitetsklass nedre ugn : A
•Energiförbrukning, Ö/U värme kWh : 0.69
•Energiförbrukning Ö/U värme nedre
ugn : 0.96
•Energiförbrukning V-luft, nedre ugn : 0.89
•Nettovolym, liter : 40
•Nettovolym, liter nedre ugn : 74
•Ugnsstegar : Löstagbara med stopp
•Ugnsstegar nedre ugn : Stegar med
tippskydd, Utdragbara bakplåtsskenor 1
nivå 75% utdrag
•Bakplåt : 1 SuperClean 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 : 13400
•Spänning, V : 400
•Säkring, A : 3x16
•Elkabel : Ja
•Sladdlängd, ca meter : 1.07
•Elkontakt : Perilex
•Produktnummer (PNC) : 947 941 088
•EAN-kod : 7332543204052

Enkelt att lyckas med matlagningen med
klockautomatik. Dubbla ugnar ger nya
möjligheter med matlagningen! Utdragbara
skenor gör det enkelt och bekvämt att
komma åt maten i den undre ugnen.

