
35186GT-WN Vrijstaand fornuis

Buitengewone kookprestaties

U kunt met behulp van deze grote oven altijd voldoende hoeveelheden eten
klaarmaken voor iedereen. En, omdat hij buitengewone prestaties levert weet u
dat elk gerecht heerlijk zal smaken.

Optimale warmteverdeling voor uitstekende resultaten

De ventilator in deze gasoven verdeelt de warmte gelijkmatig over de hele oven
zodat u hem optimaal kunt benutten.

Intelligente technologie voor een efficiëntere
reiniging
Met het Cataluxe® reinigingssysteem kunt u de oven
op uiterst efficiënte wijze reinigen. Vet en vuil worden
geoxideerd, waardoor er een fijne laag as overblijft die
u eenvoudig kunt wegvegen.

Meer voordelen :
Uitneembare glazen deur voor betere toegang bij het schoonmaken•

Gasfornuis met geïntegreerde vonkontsteking voor kookplaat en oven•

Onderlade voor het perfect bewaren van kooktoebehoren•

Kenmerken :

Type kookplaat: gas•
Dekseltype kookplaat: Glas•
Fornuis met gasoven en gaskookplaat•
Zone links achteraan: Sudderbrander ,
1000W/54mm

•

Zone links vooraan: 3-
kringswokbrander , 4000W/121mm

•

Zone rechts vooraan: Normaalbrander ,
2000W/70mm

•

Zone rechts achteraan:
Normaalbrander , 2000W/70mm

•

Type oven: Gas•
Ovenfuncties: Verlichting,
Circulatiegrill, Onderwarmte,
Ontdooifunctie, gas multifunctie, Grill

•

Ovenreiniging: Katalyse•
Gemakkelijk te reinigen ovendeur•
Achterafvoer van de ovendamp•
Opties oven: Accoustic signal,
Kookwekker

•

Elektrische ontsteking van de
kookzones via draaiknopbediening

•

Elektrische ontsteking van de oven via
draaiknopbediening

•

Thermokoppelbeveiliging•
Ovenveiligheid: Thermokoppel•
Opberglade voor kookgerei•
Elektrische kabellengte: 1.15 m•

Technische gegevens :

Afmetingen (HxBxD) in mm : 857x600x600•
Hoogte (cm) : 889•
Max. hoogte (met geopend deksel, indien aanwezig) (mm) : 1435•
Type oven : Warmelucht•
Energie-efficiëntieklasse : A•
Energie-efficiëntie-index : 95.9•
Energieverbruik hetelucht (kWh/cyclus) : 1.91•
Energieverbruik conventioneel (kWh/cyclus) : 1.61•
Ovenenergie : Gas•
Aantal ovenruimten : 1•
Netto inhoud oven (L) : 57•
Geluidsniveau (dB(A)) : 0•
Energieverbruik in stand-by (kWh) : 0.99•
Grootte van grootste bakplaat (cm²) : 1120•
Kookplaat : gas•
Aansluitwaarde (W) : 1703•
Toebehoren in optie : 2 Telescopische geleiderails•
Kleur : wit•

Productbeschrijving :

Fornuis met
gaskookplaat en
gasoven, wit


