Fornuis met Teppan Yaki en dubbele oven (120 cm)

FG1211DA

RVS

Uitvoering
• volledig RVS
• opberglade onder de oven
• afwerkingsplint kan onder de opberglade aangebracht worden
• RVS Teppan Yaki, met 2 temperatuurzones (verwarmd door keramische
elementen)
Kookzones
• 7 kookzones:
-- linksvoor: wokbrander (1,40-3,50 kW)
-- linksachter: normaalbrander (0,48-1,75 kW)
-- middenlinks: wokbrander (0,35-4,60 kW)
-- middenrechts voor/achter: Teppan Yaki, keramische zone (2400 W)
-- rechtsvoor: sudderbrander (0,24-1,00 kW)
-- rechtsachter: sterkbrander (0,75-3,00 kW)
• 3 vlakke, matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandragers
Oven(s)
• linker oven: multifunctionele oven met 8 ovenfuncties: hetelucht, onderwarmte,
onder- en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + ventilator, grote grill, kleine
grill, grill + ventilator, ontdooien. Inhoud linker oven: 91 liter
• rechter oven: conventionele oven met 4 ovenfuncties: onderwarmte, onder- en
bovenwarmte, grote grill en kleine grill. Inhoud rechter oven: 36 liter
• beide ovens hebben 5 inschuifniveaus
• 1 telescopische geleiding op elk insteekniveau te plaatsen in de linker oven
(volledig uittrekbaar)
• temperatuurbereik: 50 - 250 ºC

Schoonmaakbaarheid
• zwart geëmailleerde binnenoven
• volledig glazen binnendeur
• vangschaal zonder naden
Bijzonderheden
• in hoogte verstelbare voetjes (+ 35 mm)
• speciale set verkrijgbaar om fornuis te verhogen (+ 50 mm) incl. hogere
afwerkingsplint
Toebehoren
• 2 geëmailleerde bakplaten (1 x breed, 1 x smal)
• 3 grillroosters (2 x breed, 1 x smal)
Technische specificaties
• gastype: g25.3-25mbar
• aansluitwaarde: 7,00 kW
Accessoires
ACC50PS
ACC1211H

pizzasteen
RVS verhogingsset +50 mm
(t.b.v. 120 cm fornuis),
incl. hogere afwerkingsplint
ombouwset butaan/propaan

CS904CF

Bediening
• massief metalen draaiknoppen in massief metalen ring
• geïntegreerde vonkontsteking (druk in en draai)
• wit LED display met weergave dagtijd
• digitale timer (ook te gebruiken als kookwekker)
• robuuste, metalen handgrepen
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Veiligheid
• thermo-elektrische beveiliging; geen vlam = geen gas!
• koele deur met 3 ovenruiten
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