EKC6560BOX Spis
Dubbel ugn för två rätter samtidigt
Den dubbla ugnen är utformad för mycket mer än att laga stora maträtter för
många. Man kan grilla lax i det ena utrymmet och låta degen jäsa i det andra
samtidigt ‒ utan att smak eller lukt blandas.

Snabbuppvärmning med keramikhäll
Snabb och kraftfull uppvärmning på begäran med keramikhällen. Den släta
glasytan, precis som en induktionshäll, kan enkelt torkas ren.

En självrengörande ugn, så du kan vila
Den katalytiska rengöringen gör att uppbyggnaden av smuts och fett i ugnen
undviks. Denna självrengörande teknik startar automatiskt när temperaturen
når 250 °C, och avlägsnar alla matlagningsrester, vilket gör rengöring enkel.

Fler produktfördelar :
• Matlagningstermometern mäter innertemperaturen på maten för att du ska få
perfekt tillagade rätter.
• Utöka spännande recept med extra stora bakplåtar!

Produktegenskaper :

Teknisk data :

• Spis med dubbla ugnar och
glaskeramikhäll
•Typ av häll: HighLight Keramiskt Glas
•Display med timer och start/stoppfunktion
•En nivå med utdragbara
bakplåtsskenor
•Matlagningstermometer
•Katalysrengöring
•Restvärmevisning för kokzoner: 4
nivåer
•Vred för fyra steglöst inställda zoner
•Ugnsemalj, nedre ugn: Katalytisk emalj
•Ugnens ventilation sitter baktill på
hällen
•Kylfläkt
•Ugnsfunktioner:
Konventionell/traditionell matlagning,
Snabbgrill, Traditionell bakning med
ånga, Pizzaläge, Varmlluft, Varmluft
PLUS, Snabbgrill

• Mått HXBXD, mm : 893-912x596x600
•Spänning, V : 400
•Säkring, A : 3x16
•Sladdlängd, (ca) m : 1.4
•Elkontakt : Perilex
•Max anslutningseffekt, W : 13200
•Elkabel : Ja
•Energiklass : A
•Energiklass, övre ugn : A
•Energiförbrukning, över/undervärme, kWh : 0.95
•Energiförbrukning, varmluft, kWh : 0.82
•Energiförbrukning ugn 2, över/undervärme, kWh : 0.75
•Maxtemperatur på lucka. K-värde : 50
•Temperaturspann : 50°C - 275°C
•Temperaturintervall : 100°C - 250°C
•Nettovolym, liter : 73
•Nettovolym ugn 2, liter : 39
•Rengöring : Katalys
•Typ av häll : HighLight Keramiskt Glas
•Höger Fram : 900/1800W/120/180mm
•Höger Bak : 1800W/180mm
•Vänster Fram : 1000/2200W/140/210mm
•Vänster Bak : 1200W/145mm
•Restvärmevisning : 4 nivåer
•Ugnsstegar : Löstagbara med stopp
•Ugnsstegar nedre ugn : Löstagbara med stopp
•Plåtar-nedre ugn : 1 ugnspanna, SuperClean, 2 bakplåtar,
cleanemalj
•Plåtar-övre ugn : Nej
•Grillgaller-övre ugn : •Grillgaller-nedre ugn : 1, krom
•Plåt, max bakningsyta, cm2 : 1424
•Luckspärr : Mekaniskt lucklås
•Matlagningstermometer : Ja
•Kylfläkt : Ja
•Färg på display : Vit
•EAN-kod : 7332543598755

Produktbeskrivning :
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