
QSI6132W Spis

Fantastisk ugn ger suveräna resultat

Spisen med stor ugn och induktionshäll kombinerar avancerade funktioner med
induktionsvärmens precision så att du kan tillaga varje rätt perfekt.

Precisionsvärme, precisionstemperatur, precisionskontroll

Induktionshällen reagerar alltid med maximal precision. Den värmer endast upp
själva kokkärlet och reagerar omedelbart på temperaturinställningar och därför
har du full kontroll över matlagningsprocessen.

Perfekt snabb kontroll

Total insyn innebär total kontroll. Det toppmoderna användargränssnittet på
denna häll visar dig snabbt alla matlagningsrelaterade processer.

Fler produktfördelar :
Varmluft för jämn temperatur på ugnens alla nivåer•

Cataluxe® kalatytisk rengöring•

Produktegenskaper :

Ugnsemalj: Katalys (slät emalj i botten)•
Spis med en ugn och häll•
Typ av häll: Induktion•
Restvärmevisning för kokzoner: 4•
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

•

Höger zon fram: Induktion , Booster
1800/2800W/180mm

•

Höger zon bak: Induktion , Booster
1800W/2800W/180mm

•

Vänster zon fram: Induktion , Booster
2300/3600W/210mm

•

Vänster zon bak: Induktion , Booster
1400/2500W/140mm

•

Teknisk data :

Djup, mm : 600•
Bredd, mm : 596•
Höjd till hällen : 900•
Justerbar höjd : 850-939•
Färg : Vit•
Matlagningstermometer : Ja•
Matlagningstermometer nedre ugn : •
Energieffektivitetsklass : A•
Energieffektivitetsklass nedre ugn : -•
Energiförbrukning, Ö/U värme kWh : 0.96•
Energiförbrukning Ö/U värme nedre ugn : •
Energiförbrukning V-luft, nedre ugn : •
Nettovolym, liter : 74•
Nettovolym, liter nedre ugn : •
Ugnsstegar : Löstagbara med Perfect
Entry

•

Ugnsstegar nedre ugn : •
Bakplåt : 1 Emaljplåt, 1 Emalj långpanna, 2
SuperClean proffsplåtar

•

Grillgaller : 1 krom med upphöjda kanter•
Plåt, max bakningsyta, cm2 : 1424•
Lucklås : Mekanisk luckspärr•
Kylfläkt : Ja•
Maxtemperatur på lucka. K-värde : 30•
Max anslutningseffekt, W : 10700•
Spänning, V : 220-240•
Säkring, A : 3x16•
Elkabel : Ja•
Sladdlängd, meter : 1.1•
Elkontakt : Perilex•
Produktnummer (PNC) : 947 942 124•
EAN-kod : 7332543089109•

Produktbeskrivning :

Induktionsspis: snabb, snål och säker.
Spisen med full insyn, som gör att du har
kontroll på vad som händer i ugnen.
Matlagningstermometer, då vet du när rätt
temperatur uppnåtts i maten eller bakverket
som tillagas. Barnsäker med sval
ugnslucka, tippskydd, luck- och
funktionslås.
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