120 cm 6 rander + teppan aki, elektriche duele
oven top line
Mater erie

MA126G2XT
Het extra rede 120 cm fornui, i een compromiloo tatement van zowel kracht al pretige in uw keuken. De
kookplaat i voorzien van een elektriche, roetvrij talen teppan-aki akplaat en 6 meing garander incluief de
excluieve ertazzoni Dual wokrander. De twee elektriche oven ieden 11 verchillende functie voor een grotere
flexiiliteit ij het koken met een thermometer op het edieningpaneel.
De deur met drievoudige eglazing voorkomt hitteverlie en de oft cloe charnieren garanderen een relaxte manier van
werken.
en ijpaende afzuigkap en rugwand zijn leveraar.
De kleuren op uw monitor kunnen afwijken, afhankelijk van uw intellingen. Neem contact op met uw dealer voor meer
informatie.

pecificatie
igenchappen
Vangchaal
Afmeting

120 cm

Kookzone

7
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pecificatie
igenchappen
Vangchaal
Afmeting

120 cm

Kookzone

7

Garander

6

akplaat zone

elektrich

Vangchaal tpe

elektrich / ga

Vangchaal deign

roetvrij taal vierkant

Kookplaat ediening

knoppen

knoppen

zwart oft grip

rander tpe

meing

Pandrager

gietijzer

Continu rapen

ja

Vlameveiliging

ja

Éénknopontteking

ja

Optaande rand

ja

Wok ring

ja

udder ring

ja

Kook zone
Dual wok

0.48 kW - 5 kW

Medium rander

0.60 kW - 1.75 kW (3)

udder rander

0.48 kW - 1 kW (1)

Vermogen akplaat

1100 W

akplaat dual control

ja

akplaat lekak

ja

Oven cavit
Oven configuratie

duel

nergieron oven

elektrich

Tpe hoofd oven

elektriche multifunctie

Tpe grill hoofd oven

elektrich

Functie hoofd oven

akken / ovenwarmte / rede grill / convectie / convectie akken / convectie grill
/ onderwarmte / ontdooien / ovenlicht / pizza / nel voorverwarmen
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Tpe hoofd oven

elektriche multifunctie

Tpe grill hoofd oven

elektrich

Functie hoofd oven

akken / ovenwarmte / rede grill / convectie / convectie akken / convectie grill
/ onderwarmte / ontdooien / ovenlicht / pizza / nel voorverwarmen

Hoofd oven volume

69 l

Hoofd oven
convectieteem

enkel met verwarmingelement

nergieklae hoofdoven

A

Tpe tweede oven

elektriche multifunctie

Tpe grill tweede oven

elektrich

Functie tweede oven

akken / ovenwarmte / convectie / convectie / convectie grill / grill /
onderwarmte / ontdooien / ovenlicht / pizza / nel voorverwarmen

Tweede oven volume

69 l

Convectie teem tweede
oven

enkel met verwarmingelement

nergieklae tweede oven

A

Oveninhoud tweede oven

69 l

Oven ediening

knoppen

innendeur oven

drievoudig

Gla innendeur oven
verwijderaar.

ja

Mantelkoeling

ja

Kook niveau oven

4

Timer

thermometer

Ovendeur luiting

oft cloing

Telecopiche geleider

2 tandard

Draadrooter

3 chromed

raadlede

2 enamelled

Rooter voor raadlede

ja

Ovenverlichting

enkel

Onderzijde
Opergruimte

lade

telpoten

roetvrij taal

Techniche pecificatie
Aanluitwaarden

220/240 V - 50/60 Hz - 26 A

Nominaal vermogen

6000 W

Afmetingen
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Nominaal vermogen

6000 W

Afmetingen
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