
EKC7000W1 Spis

Skapa den värmekälla du behöver med denna
flexibla, anpassningsbara häll
Se till att du alltid har den flexibilitet du behöver i
köket. Denna keramiska häll har flera variabla zoner
som ger värme för alla kokkärl.

Ugnen som hjälper dig med rengöringen

Ugnen hjälper dig med rengöringen. Utrymmet har en
smart katalytisk beläggning som absorberar och
oxiderar fett så att rengöringen blir enklare.

Får varje tugga att smaka lika gott

Den här spisens multifunktionella ugn får varje maträtt
att smaka fantastiskt. Och eftersom den fördelar
värmen jämnt i ugnen blir varje tugga lika utsökt.

Fler produktfördelar :
Häll som är lätt att rengöra tack vare dess helt släta yta•

Den utvidgningsbara kokzonen ger större frihet i matlagningen•

Extrastora bakplåtar så att du kan laga mer samtidigt•

Produktegenskaper :

Spis med en ugn och häll•
Typ av häll: HighLight Keramiskt Glas•
Restvärmevisning för kokzoner: 4•
Vred för fyra steglöst inställda zoner•
Lättrengjorda ugnsglas•
Ugnens ventilation sitter baktill på
hällen

•

Kylfläkt•
Låda för praktisk förvaring av plåtar
eller annat du behöver ha nära till
hands.

•

Ugnsfunktioner: Torkning, Upptining,
Varmluft, Pizza/paj, Lampa,
Över/undervärme, Maxgrill,
Varmluftsgrill

•

Ugnsfunktioner: Torkning, Upptining,
Varmluft, Pizza/paj, Lampa,
Över/undervärme, Maxgrill,
Varmluftsgrill

•

Ugnsfunktioner nedre ugn:•

Teknisk data :

Mått HxBxD : 850-936x596x600•
Spänning, V : 400•
Energiklass : A•
Energiklass, ugn 2 : No•
Nettovolym, liter : 72•
Energiförbrukning, över/undervärme, kWh : 0.95•
Energiförbrukning, varmluft, kWh : 0.9•
Typ av häll : HighLight Keramiskt Glas•
Maxtemperatur på lucka. K-värde : 30•
Säkring, A : 3x16•
Sladdlängd, (ca) m : 1.4•
Elkontakt : Perilex•
Max anslutningseffekt, W : 10500•
Elkabel : Ja•
Ugnsemalj : katalysrengöring•
Höger Fram : 1800W/180mm•
Höger Bak : 1800W/180mm•
Vänster Fram : 1000/2200W/140/210mm•
Vänster Bak : 1200W/145mm•
Restvärmevisning : 4•
Färg : Vit•
Ugnsstegar : Löstagbara med Perfect Entry•
Plåtar : -•
Plåtar : 1 Emalj långpanna, 2 Emaljplåtar•
Grillgaller : 1 krom med upphöjda kanter•
Grillgaller : -•
Plåt, max bakningsyta, cm2 : 1424•
Luckspärr : Mekaniskt lucklås•
Matlagningstermometer : Nej•
Kylfläkt : Ja•
Färg på display : -•
Nettovikt, kg : 57•
Produktnummer (PNC) : 947 941 299•
EAN-kod : 7332543604630•

Produktbeskrivning :

60cm spis i 400V. Den
här spisens
multifunktionella ugn får
varje maträtt att smaka
fantastiskt. Och
eftersom den fördelar
värmen jämnt i ugnen
blir varje tugga lika
utsökt.
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