EK 20642- 90 X

Beskrivning
Design
Produktmått HxBxD mm

X-type
900x600x605

Energiklass

A

Energiförbrukning för uppvärmningsfunktion, standardtest,
tratditionell/multifunktion (watt)

0,99/0,83

Ugnsvolym i liter netto

77

Stor: 65 liter < volumen

●

Ystorlek (storlek på den störstea bakplåten, cm2)

1566

Utrustning
●

Elektronisk klocka med till/från funktion och TouchControl
Kontrollknappar - Vred/PushPull

-/●
●

Magasinlåda

Ugnsfunktioner
Lampor i ugn, antal - standard/halogensidospot

-/1

Antal ugnsfunktioner inkl. ljus

11+1

Eco-uppvärmning

●

Snabbuppvärmning av ugn till 180 °C på minuter

4

Över-/undervärme

●

Undervärme

●

Grill

●

Upptiningsfunktion (fläkt)

●

Turbogrill (Fläkt + grill)

●

Fläkt + över-/undervärme

●

Varmluft med ringvärmeelement

●

Pizzafunktion (varmluft med ringvärmeelement + undervärme)

●

Utrustning ugn
Easy Clean-emalj - svart/grå
SteamClean/Aqualyse/Katalys på bakvägg
Ugnsfalser

-/●
-/-/●
●

Bakplåtar - Standard/EasySlip/Pyro

2/-/-

Extra djup långpanna - Standard/EasySlip/Pyro

1/-/-

Grillgaller - Standard/Pyro
Lager glass i ugnslucka
Kall ugnslucka/UltraCold - i °K
Avtagbar ugnslucka
Barnsäkring/kan kopplas ur

1/3

Spis med glaskeramikhäll i EasyOff Steel
Multifunktionsugn med 11+1 funktioner, bl.a.
riktig varmluft, upptining- och pizzafunktion
Snabbuppvärmning av ugn till 180 °C på 4 min
Energiklass A
Extra stort ugnsutrymme på 77 liter
UltraCold ugnslucka
Push/Pull knappar
Barnsäkring som kan kopplas ur
TouchTimer med tidtagarur och start/stopp
automatik
Katalytisk självrengöring på bakvägg
Hel innerlucka för enkel rengöring
Halogenspottar, sida
Extra djup långpanna
4 kokzoner varav 2 dubbel
230/400V N~50Hz
Produktmått HxBxD: 90x60x60,5 cm
Kan justeras i höjdled från 85-87 och från 90-92
cm

-/25
●
●/●

Uttrustning häll
Antal kokzoner

4

Restvärmeindikator

●

Främre vänstra kokzonen, storlek i cm - W

ø 12/21 - 2200

Bakre vänstra kokzonen, storlek i cm - W

ø 14,5 - 1200

Främre högra kokzonen, storlek i cm - W

ø 14,5 - 1200

Bakre högra kokzonen, storlek i cm - W

ø 12/18 - 1700

Installation



Justerbara ben/sockel, kan justeras i höjdled från 85-87 och 90-92 cm ●/●
Tippskyddsbeslag

●

Elanslutning V/Hz

230/400V N~50Hz

Total effekt kW
Säkring, ampere

9,9
3x16



