
SK6554 Spis

Laga mer samtidigt

Med den stora ugnsvolymen, större bakplåt och 5
hyllnivåer ger denna Space+-spis dig maximalt
utrymme och flexibilitet för att laga alla dina
favoriträtter.

Få ut mer från din Multiplus-ugn vid alla matlagningsnivåer

Denna ugn med varmluft ger en perfekt matlagningsfunktion för alla recept och
dess jämna värmefördelningssystem låter dig laga mat på flera nivåer
samtidigt.

Ugnen som gör köket säkrare

Du behöver inte oroa dig för att någon skadar sig på
en het ugnslucka. Ugnsluckan är alltid sval att vidröra
med ugnens härdade värmetåliga glas i tre lager.

Produktegenskaper :

Spis med en ugn och häll•
Typ av häll: HighLight•
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, Varmluftsgrill, Pizza/paj, Lampa,
Över/undervärme, Maxgrill

•

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

•

Ugnsfunktioner nedre ugn:•

Teknisk data :

Mått HXBXD, mm : 850-939x596x600•
Spänning, V : 400•
Energiklass : A•
Nettovolym, liter : 72•
Energiförbrukning, över/undervärme,
kWh : 0.95

•

Energiförbrukning, varmluft, kWh : 0.9•
Typ av häll : HighLight•
Maxtemperatur på lucka. K-värde : 45•
Säkring, A : 3x16•
Sladdlängd, (ca) m : 1.4•
Elkontakt : Perilex•
Max anslutningseffekt, W : 10000•
Elkabel : Ja•
Ugnsemalj : Svart slät emalj•
Höger Fram : 1200W/145mm•
Höger Bak : 1800W/180mm•
Vänster Fram : 2300W/210mm•
Vänster Bak : 1200W/145mm•
Restvärmevisning : 4•
Färg : Vit•
Ugnsstegar : Löstagbara med stopp•
Plåtar : Ingen•
Plåtar : 1 Emalj långpanna, 2 Emalj•
Grillgaller : 1 Krom med upphöjd kant•
Plåt, max bakningsyta, cm2 : 1424•
Luckspärr : Mekaniskt lucklås•
Matlagningstermometer : Nej•
Kylfläkt : Ja•
Produktnummer (PNC) : 947 940 003•
EAN-kod : 7332543292301•

Produktbeskrivning :

Ugn i 60 cm bredd i ny snygg design. Stor
ugn med bland annat varmluftsfunktion som
effektiviserar matlagningen både vad gäller
tid och pengar. Hällen har fyra effektiva
HighLight zoner och vred med steglös
inställning.


