
EKC6051BOW Spis

Håll ett öga på vad som sker - precis som en
professionell kock
Den genomtänkta designen av den här spisen gör det
enkelt att hålla sig uppdaterad med hur det går med
maträtterna - vare sig de är under grillen, i ugnen eller
på hällen.

Rengör hällen med ett enda svep

Det kunde inte vara enklare att hålla hällen ren. Den
har en helt slät och jämn yta - utan några vred - så att
du kan rengöra i ett svep.

En smart innovation som ger bekymmersfri
matlagning
Den här ugnsluckan har flera smarta innovationer som
gör matlagningen bekymmersfri. Tillsammans ser de
till att luckans utsida håller sig sval att vidröra.

Fler produktfördelar :
XL-fläkt för jämna resultat var du än ställer det du skall tillaga•

Keramisk häll med flera zoner för flexibla värmekällor•

10 % mer energisnål än spisar i klass A•

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, Pizza/paj, Lampa,
Över/undervärme, Maxgrill,
Varmluftsgrill

•

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

•

Ugnsfunktioner nedre ugn:•
http://services.electrolux-
medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7
684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/
WS_IF/PSEECO14CF002001.png

•

Teknisk data :

Mått HXBXD, mm : 850-936x596x600•
Spänning, V : 230•
Säkring, A : 25•
Sladdlängd, (ca) m : 1.4•
Elkontakt : Norwesco•
Max anslutningseffekt, W : 10500•
Elkabel : Ja•
Energiklass : A•
Energiklass, ugn 2 : No•
Energiförbrukning, över/undervärme, kWh : 0.95•
Energiförbrukning, varmluft, kWh : 0.9•
Maxtemperatur på lucka. K-värde : 30•
Temperaturspann : 50°C - 275°C•
Nettovolym, liter : 72•
Ugnsemalj : Svart slät emalj•
Typ av häll : HighLight•
Höger Fram : 1800W/180mm•
Höger Bak : 1800W/180mm•
Vänster Fram : 1000/2200W/140/210mm•
Vänster Bak : 1200W/145mm•
Restvärmevisning : 4•
Ugnsstegar : Löstagbara med stopp•
Plåtar : -•
Bakplåt : 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 : -•
EAN-kod : 7332543203758•
Färg : Vit•
Product Partner Code : All Open•

Produktbeskrivning :

Spis i 230V som 2014
fick utmärkelsen "bäst i
test" av Råd &Rön.
Plåtarna är de största på
marknaden och
varmluften gör det
möjligt att laga mat på
flera nivåer samtidigt.
Smidig att hålla ren -
både vad gäller spishäll
och lucka. Barnsäker
med sval ugnslucka.
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