
Låst för barnsäkerhet
Detta mekaniska lucklås, som är lätt att ta bort, skyddar dina barn mot 
brännskador

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

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

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.

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

Hällen på denna spis har snabb respons. Så vad du än vill värma upp - smör 
för äggröra, olja för korv eller vatten för grönsaker - är det klart snabbt.

Laga mat snabbare
Hällen på denna spis har snabb respons. Så vad du än vill värma upp - smör 
för äggröra, olja för korv eller vatten för grönsaker - är det klart snabbt.

Produktfördelar

• Vred för fyra steglöst inställda zoner
• Hällkontroll med vred
• Ugnsfunktioner: Undervärme, Konventionell/traditionell matlagning, 
Upptining, Tillagning med fläkt, Grill
• 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: 2300W/210mm
• Vänster zon bak: 1200W/140mm
• Höger zon fram: 1200W/140mm
• Höger zon bak: 1800W/180mm
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Serie och Tema 300
Färg Vit
Rengöring Svart slät emalj
Nettovolym, liter 57
Energiklass A
Mått HxBxD 902x600x600
Plåt, max bakningsyta, cm2 1164
Ugnsbelysning 1 lampa, Baktill & på sidan
Temperaturspann 50°C - 275°C
Energiförbrukning, över/undervärme, 
kWh 0.84

Energiförbrukning, varmluft, kWh 0.75
Maxtemperatur på lucka. K-värde 40
Lucklås Ja
Tippskydd Ja
Kabel/Kontakt 1,6m sladd/Kontakt
Spänning, V 400
Max anslutningseffekt, W 8365
Säkring, A 3x16
Produktnummer (PNC) 943 005 279
EAN-kod 7332543765171

Tekniska specifikationer
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