
SN5303 Spis

Man behöver inte kompromissa med prestanda i små kök

Spisen är inte så bred som standardspisar så den är lättplacerad var som helst
i köket men ger ändå samma ugnsutrymme och matlagningsmöjligheter.

Man behöver inte kompromissa med prestanda i små kök

Spisen är inte så bred som standardspisar så den är lättplacerad var som helst
i köket men ger ändå samma ugnsutrymme och matlagningsmöjligheter.

En enkel ugn för alla traditionella recept

Det finns inget som hemlagad mat och med de två värmeelementen och grillen
är ugnen perfekt för traditionell bakning, grillning och stekning.

Produktegenskaper :

Spis med en ugn och häll•
Typ av häll: Gjutjärnsplattor•
Lättrengjorda ugnsglas•
Ugnens ventilation sitter baktill på hällen•
Låda för praktisk förvaring av plåtar eller
annat du behöver ha nära till hands.

•

Ugnsfunktioner: Maxgrill,
Över/undervärme, Övervärme, Lampa,
Över/undervärme, Undervärme

•

Höger zon bak: 1500W/180mm•
Höger zon fram: 1500W/145mm•
Vänster zon fram: 2000W/220mm•

Teknisk data :

Färg : Vit•
Mått och
installation : __________________

•

Produktmått H x B x D, mm : 894x500x600•
Justerbar höjd : 854-919•
Spänning, V : 400•
Elkabel : Ja•
Sladdlängd, ca meter : 1.6•
Elkontakt : Perilex•
Säkring, A : 2x20, 3x16•
Energi : ________________•
Energieffektivitetsklass : A•
Energieffektivitetsklass nedre ugn : -•
Energiförbrukning, över/undervärme,
kWh : 0.790000011920929

•

Maxtemperatur på lucka. K-värde : 46•
Prestanda : __________________•
Antal ugnsutrymmen : 1•
Nettovolym, liter nedre ugn : 7•
Nettovolym, liter : 62•
Max anslutningseffekt, W : 7685•
Restvärmevisning : Nej•
Effekt lampa, W : 35•
Övrigt : _________________•
Ugnsstegar : Löstagbara•
Plåtar : 1 Emalj långpanna, 2 Emalj•
Grillgaller : 1 Krom•
Plåt, max bakningsyta, cm2 : 1120•
Ugnsemalj : Svart slät emalj•
Luckspärr : Mekaniskt lucklås•
Matlagningstermometer : Nej•
Kylfläkt : Nej•
Produktnummer (PNC) : 943 004 483•
EAN-kod : 7332543293094•

Produktbeskrivning :

Liten men ändå stor. Praktisk spis i ny
snygg design för det lilla hushållet eller
sommarstugan. Stor stekplatta som passar
en vanlig stekpanna. Lätt att hålla ren med
slät emalj och löstagbara ugnsstegar.


