300 Gjutjärnsplattor 50 cm Svart Slät Emalj
EKS50150OW

Mer plats för dina tillbehör med smart förvaringsutrymme i spisen
Ett smart förvaringsutrymme i botten av spisen ger dig det extra utrymme du
behöver för att ha alla viktiga matlagningstillbehör precis där du behöver dem.

Spis i 50 cm bredd i ny snygg design. Perfekt för sommarstugan eller det
mindre köket. 3 gjutjärnsplattor varav en stor stekplatta. Slät emalj, fällbart
takelement samt löstagbara ugnsstegar gör ugnen lätt att hålla ren.

Produktfördelar
En glaslucka som är enkel att rengöra
Ugnsluckans glas är enkelt att rengöra. Man tar bort luckan och glaspanelerna
för rengöring.

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.

Ny ultraslät design så att det är lättare att rengöra
ugnsluckan
Den nya supersläta ugnsluckan, med sina osynliga
skruvar, gör rengöringen mycket enklare. Med sin plana
yta går det inte att dölja fett och smuts.

• Hällkontroll med vred
• Ugnsfunktioner: Konventionell/traditionell matlagning,
Konventionell/traditionell matlagning, Snabbgrill, Lätt, Lågtempererad
matlagning/SlowCook, Snabbvärme, Undervärme
• Spis med en ugn och häll
• Sval och barnsäker ugnslucka
• Lättrengjorda ugnsglas
• Ugnens ventilation sitter baktill på hällen
• Medföljande tillbehör: 1 Emalj långpanna, 2 Emaljplåtar, 1 Krom
• Vänster zon fram: 2000W/220mm
• Höger zon fram: 1500W/145mm
• Höger zon bak: 1500W/180mm

300 Gjutjärnsplattor 50 cm Svart Slät Emalj
EKS50150OW
Tekniska specifikationer
Serie och Tema
Färg
Rengöring
Nettovolym, liter
Energiklass
Mått HxBxD
Plåt, max bakningsyta, cm2
Ugnsbelysning
Temperaturspann
Energiförbrukning, över/undervärme,
kWh
Energiförbrukning, varmluft, kWh
Maxtemperatur på lucka. K-värde
Lucklås
Tippskydd
Kabel/Kontakt
Spänning, V
Max anslutningseffekt, W
Säkring, A
Produktnummer (PNC)
EAN-kod

300
Vit
Svart slät emalj
60
A
854-919x500x600
1164
1 lampa, Baktill & på sidan
50°C - 250°C
0.76
0.79
55
Ja
Ja
1,6m/Ingen kontakt
230
7675
3x16
943 004 640
7332543341580

