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SIB8362KVERF
Artnr
Lev artnr
UNSPSC
EAN

E9001577
SIB8362KVERF

Varumärke

CYLINDA

7392186312620

Produktegenskaper
Typ av häll:
Varmluft:
Stektermometer:
Timer:
Antal värmeställen:

Induktionshäll
Ja
Nej
Ja
4

Rostfri
Ja
Katalytisk rengöring ugn
Ja
180/2,0

145/1,5

Färg:
Multifunktionsugn:
Ugnsrengöring:
Restvärmeindikering:
Zon vänster fram
diam/effekt/typ:
Zon höger bak
diam/effekt/typ:
Navigation:

Zon vänster bak
diam/effekt/typ:
Zon höger fram
diam/effekt/typ:
Display:
Ugnstegar:
Barnspärr ugnslucka:
Hällskydd finns som
tillbehör:
Emaljerad långpanna:
Grillgaller:
Bredd (mm):
Höjd (cm):
Energiklass:
Total effekt:
Grill (kW):
Energiförbrukning
(konventionell):
Spänning (V):
Hjul i bakkant:
Teleskopssockel:

180/2,0

Ja
Utdragbara skenor 1 nivå
Ja
Ja

Kylfläkt:
Ugnsbelysning:
Barnspärr på zoner:
Tippskydd:

Ja
Ja
Ja
Ja

1
1
597 mm
85-94 cm
A
10.5 kW
2.7
1.03 kWh

Emaljerade bakplåtar:
Inbyggnadsbredd (cm):
Djup (mm):
Nettovikt:
Innervolym (liter):
Maxtemperatur:
Energiförbrukning (varmluft):
K-värde:

3
60 cm
594 mm
55.1 kg
70 l
300 °C
0.8 kWh
27

230 V
Ja
Ja

Elkontakt (typ) 230 V:
Anslutningskabel:
Anslutningskabel:

Perilex
Ja
1.5 m

210/2,3
Touch

Produktbeskrivning & dokument
Denna spis har en effektiv induktionshäll som är försedd med en flexibel zon. Hällen styrs via touchpanel på hällen. Med
den flexibla zonen kan du enkelt få plats med stora kokkärl eller använda som en varmhållningszon. Allt för att du ska
uppnå fantastiska resultat med din matlagning.
Ugnen styrs via vred som skjuts in i nivå med panel efter användning, detta gör det mycket enkelt att hålla framsidan ren.
Ugnen har utformats för att ge en optimal luftcirkulation och ge en jämn värmefördelning till maten så att den ska bli mör
och saftig på insidan. Med varmluftsugnen kan du tillreda rätter på flera nivåer i ugnen samtidigt. Varmluftsfunktionen
värmer även upp ugnen snabbt och effektivt vilket bidrar till att du spar tid och energiförbrukning. Insidan av ugnen och
ugnstillbehören är försedda med en speciell ytbehandling som gör att du enkelt kan rengöra dessa utan starka
rengöringsmedel eller energikrävande funktioner. Ugnen är utrustad med katalytiska paneler som absorberar fett under
tiden ugnen är igång.

