ZCV64000WA Komfyr
Tilbered mer på en gang
Med det store ovnsrommet, større stekebrett og 5
bretthøyder gir denne Space+ komfyr maksimal plass
og fleksibilitet til å tilberede alle dine favorittretter.

En enkel ovn for alle tradisjonelle oppskrifter
Det er ingenting som et hjemmelaget måltid, og med to varmeelementer og grill
er denne ovnen perfekt for tradisjonell baking, grilling og steking.

Effektiv matlaging med gode resultater!
De keramiske kokesonene på denne koketoppen varmes opp mye raskere enn
tradisjonelle støpejernsplater, slik at du kan koke opp vann eller tilberede
måltider enda raskere.

Produktfordeler:
• Interiør med glatt emalje for mindre smuss og enklere rengjøring
• Glassdøren kan fjernes for raskere, enklere og mer grundig rengjøring
• 25 % større stekebrett lar deg tilbrede mer om gangen

Produktegenskaper:

Spesifikasjoner:

Produktbeskrivelse:

• Restvarmeindikasjon for kokesoner
•Justerbar høyde
•Sikker og kjølig ovnsdør med 2 GLASS
•Rengjøringsvennlig ovnsdør
•Kjøleviften starter når ovnen skrus på

• Nordic_Dimensions_Cooker : 850-936x596x600
•Volt : 230
•Total tilkoblingseffekt : 9200
•Lengde på kabel (m) : 1.4
•Sikring(A) : 25
•Volum i liter, stekeovn : 72
•Volume usable, l : 0
•Largest surface area cmý - Top Oven : 1424
•Color : Hvit
•Emaljetype : Glatt, vaskbar emalje
•Emaljetype : No
•Hob power management : No
•Energiklasse : A
•Energy efficiency class : No
•Energiforbruk med over/undervarme kWh : 0.89
•Energiforbruk med varmluft : 0
•SecGenEConskWhCS : 0
•Fan Forced - Energy consumption, kWh/cycle : 0
•Høyre sone foran Effekt/diameter : 1200W/145mm
•Effekt(W) / diameter(mm) Høyre bak : 1700W/180mm
•Venstre sone foran Effekt/diameter : 2100W/210mm
•Effekt(W) / diameter(mm) Venstre bak : 1200W/145mm
•Midtre sone foran Effekt/diameter : 0W/0mm
•Effekt(W) / diameter(mm) Senter bak : 0W/0mm
•Type brett/panne : 1 emaljert stekebrett, 1 Combi tray black
enamel
•Panner : No
•Rist : 1 Rist
•Rister : No
•Runners - Top Oven : Utstanset i sideveggen
•Product Partner Code : All Open

Space+ komfyr med mer
plass og stor fleksibilitet
til å lage alle
favorittrettene dine. Stor,
tradisjonell stekeovn og
keramiskkoketopp med
7-trinns tegulering av
sonene. Solid og
praktisk ovnsinventar,
og gjennomluftet dør
med dørlås for ekstra
sikkerhet.
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