Induktionshäll 60 cm Pyrolys
QSIP6161X

Tillför ånga för knaprigare bröd
Förutom alla dina vanliga ugnsfunktioner tillför SteamBake-funktionen ånga i
början av bakningsprocessen. Tillförseln av ånga håller degen fuktig på ytan
för att ge en gyllene färg och god skorpa, medan insidan blir mjuk och saftig.
Du kan till exempel baka knapriga och goda bröd, muffins och pajer.
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Produktfördelar
Avsevärt utökade möjligheter i din matlagning med Maxisense®
Zonerna på denna induktionshäll anpassas automatiskt så att de passar
nästan alla kokkärls storlek och form. Se bara till att kärlet täcker ett av de
centrala kryssen.

Uppnå perfekt renlighet
Uppfyll de högsta renhetsstandarderna med Pyroluxe®
PLUS. Det här systemet reducerar alla matrester till
aska som enkelt torkas bort.

Perfekta matlagnings- och bakresultat med matlagningstermometer
Matlagningstermometern ger exakt information om en maträtts
innertemperatur. Ugnen stängs dessutom av när rätt temperatur har uppnåtts.

En blank yta för lättare rengöring
Vreden på den här spisen går in när du trycker på dem - de är där när du ska
använda dem och försvinner när du ska rengöra.
Absolut noggrannhet. Varje gång
Den avancerade timerdisplayen ger ännu mer kontroll över
tillagningsprocessen. Ange önskad start- och stopptid, välj sedan en
matlagningsfunktion. Ugnen föreslår den idealiska temperaturen och följer
inmatningstiderna exakt enligt instruktionerna vilket säkerställer exakta resultat
för varje maträtt.

• Steambake-funktion
• Spis med en ugn och häll
• SliderTouch på hällen
• Matlagningstermometer med återstående tid och automatisk avstängning
• Ugnsbelysningen tänds när luckan öppnas
• Push pull-låda
• Display med timer och start/stopp-funktion
• Sval och barnsäker ugnslucka
• Kylfläkt
• Soft Closing
• Medföljande tillbehör: 1 Emaljplåt, 1 Emalj långpanna, 2 SuperClean
proffsplåtar, 1 krom med upphöjda kanter
• Vänster zon fram: Booster 2300/3200W/210mm
• Vänster zon bak: Booster 2300/3200W/210mm
• Höger zon fram: Booster 2300/3200W/210mm
• Höger zon bak: Booster 2300/3200W/210mm
• Ugnsfunktioner: Gratinering, Konventionell/traditionell matlagning, Upptining,
Snabbgrill, Grill, Bakning med fukt, Pizzaläge, Varmluft, Varmluft PLUS

Induktionshäll 60 cm Pyrolys
QSIP6161X
Tekniska specifikationer
Färg
Rengöring
Nettovolym, liter
Energiklass
Mått HxBxD
Plåt, max bakningsyta, cm2
Ugnsbelysning
Temperaturspann
Styrning av häll
Energiförbrukning, över/undervärme,
kWh
Energiförbrukning, varmluft, kWh
Maxtemperatur på lucka. K-värde
Lucklås
Tippskydd
Medföljande tillbehör
Kabel/Kontakt
Spänning, V
Max anslutningseffekt, W
Säkring, A
Produktnummer (PNC)
EAN-kod

Rostfri
Pyrolys
73
A
850-936x596x600
1424
2 lampor, Baktill & på sidan
30°C - 300°C
Mellan zonerna
0.98
0.76
30
Ja
Ja
Tippskydd
1,4m/Kontakt
230
10900
3x16
947 942 191
7332543597758

