300 HighLight-Häll 60 cm Svart Slät Emalj
EKC6011BOW

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.

Energisnål spis på 230V med HighLight-zoner och energiklass A.
Stor ugn som rymmer hela 79 l!
Barnvänlig spis med sval ugnslucka och lucklås!

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.

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.

Ny avtagbar ugnslucka gör rengöringen enkel
Tack vare ett nytt gångjärnssystem kan den här luckan
tas av vilket gör den enklare att rengöra. Detta betyder
att du når alla delar av den, även de mest svårnådda
ställena.

Var säker på när du kan rengöra hällen utan risk
Gissa inte om hällen är tillräckligt sval för att rengöras - kontrollera
indikeringarna för restvärme. De berättar exakt vilka värmezoner som
fortfarande är varma.

• Spis med en ugn och häll
• Vred för fyra steglöst inställda zoner
• Hällkontroll med vred
• Restvärmevisning för kokzoner: 4 nivåer
• Sval och barnsäker ugnslucka
• Lättrengjorda ugnsglas
• 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: Undervärme, Konventionell/traditionell matlagning,
Snabbgrill, Grill, Traditionell bakning med fukt

300 HighLight-Häll 60 cm Svart Slät Emalj
EKC6011BOW
Tekniska specifikationer
Mått HXBXD, mm
Färg
Spänning, V
Säkring, A
Sladdlängd, (ca) m
Elkontakt
Max anslutningseffekt, W
Elkabel
Energiklass
Energiförbrukning, över/undervärme,
kWh
Maxtemperatur på lucka. K-värde
Temperaturspann
Nettovolym, liter
Rengöring
Restvärmevisning
Typ av häll
Höger Fram
Höger Bak
Vänster Fram
Vänster Bak
Ugnsstegar
Bakplåt
Grillgaller
Plåt, max bakningsyta, cm2

850-936x596x600
Vit
230
25
1.4
9500
Ja
A
0.83
30
50°C - 275°C
77
Svart slät emalj
4 nivåer
HighLight Keramiskt Glas
1200W/145mm
1800W/180mm
2300W/210mm
1200W/145mm
Löstagbara med stopp
1 Emalj långpanna, 2 Emaljplåtar
1 krom med upphöjda kanter
1424

Luckspärr
Kylfläkt
EAN-kod
Partnerkod
Produktnummer (PNC)

Mekaniskt lucklås
Ja
7332543203710
All Open
947 941 053

