300 HighLight-Häll 70 cm Svart Slät Emalj
EKC7011BOW

Känn dig alltid stolt över din matlagning
Spisen är designad så att du får lyckade resultat och kan glänsa vid alla
måltider, både när du serverar din specialitet eller provar något nytt.

Spisen är designad så att du får lyckade resultat och kan glänsa vid alla
måltider, både när du serverar din specialitet eller provar något nytt.

Produktfördelar
Effektiv matlagning
Både tid och energi är värdefulla. Därför har denna spis
snabba uppvärmningszoner, så att både tid och energi
kan sparas.

Servera en måltid med kort varsel
Planera impulsfester utan att oroa dig över snittar och tilltugg - du kan lätt sätta
in plåt efter plåt i den här stora ugnen.

Lättrengjord ugn
Kombinationen av ett löstagbart värmeelement i taket och helt glas på insidan
gör det enklare att göra en fullständig rengöring av ugnen.

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.
Bekvämlighet till hands
Denna spis har en stor låda som erbjuder den perfekta lösningen för att stoppa
undan alla dina köksredskap, samtidigt som de är nära till hands när du
behöver dem

• Vred för fyra steglöst inställda zoner
• Hällkontroll med vred
• Ugnsfunktioner: Undervärme, Konventionell/traditionell matlagning,
Snabbgrill, Grill, Traditionell bakning med fukt
• Spis med en ugn och häll
• 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
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Tekniska specifikationer
Serie och Tema
Färg
Rengöring
Nettovolym, liter
Energiklass
Mått HxBxD
Plåt, max bakningsyta, cm2
Ugnsbelysning
Temperaturspann
Funktionslås
Energiförbrukning, över/undervärme,
kWh
Maxtemperatur på lucka. K-värde
Lucklås
Tippskydd
Medföljande tillbehör
Kabel/Kontakt
Spänning, V
Max anslutningseffekt, W
Säkring, A
Produktnummer (PNC)
EAN-kod

300
Vit
Svart slät emalj
77
A
850-936x696x600
1424
1 lampa, Bak
50°C - 275°C
Ja
0.83
30
Ja
Ja
Tippskydd
1,4m sladd/PVC-fri kontakt
400
9300
3x16
947 941 230
7332543656257

