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Gasaansluiting geschikt voor Belgie
Let op: een gasslang wordt standaard niet meegeleverd
Aansluiting op 1 fase (tot 3,7 kW)
90 cm breed
Na ombouwen geschikt voor propaan/butaan (setje meegeleverd)
Met Wok brander

Productbeschrijving
Complete maaltijden kook je met dit prachtige Wiggo Gas Fornuis WO-E907B, speciaal
ontwikkeld voor de Belgische markt.
Het fornuis werkt op gas en de oven met elektrische aansluiting.
Bovenop vind je 5 kookzones waar je al je kookkunsten op kwijt kunt!
Wiggo WO-E907B is een 90cm brede fornuis met een rechthoekig bovenblad. De standaard
meegeleverde gietijzeren pannendragers zorgen voor stabiliteit bij het koken en zijn gemakkelijk
schoon te maken met een mild sopje.
Elektrische vonkontsteking maakt lucifer of aansteker overbodig. Dankzij de thermokoppel
beveiliging wordt de gastoevoer afgesloten zodra de vlam uit is: geen vlam geen gas.
De Elektrische multifunctionele oven (Netto 98 liter) is aan de binnenzijde geëmailleerd voor
eenvoudige reiniging en heeft een dubbele ovenverlichting. Tevens beschikt de elektrische
multifunctionele oven over vele diverse bakfuncties, waaronder: Hete lucht, convectie,
bovenwarmte, onderwarmte, turbo fan, etc
Mantelkoeling/Inwendige Turbo koeling:
De Wiggo 7 serie gasfornuizen beschikken over een inwendig systeem van geforceerde koude
luchtcirculatie. Hierdoor blijft de temperatuur van de ovendeur, ovenruit en andere buitenzijdes
altijd verantwoord laag en zorgt ervoor dat de interne techniek en de keukenmeubelen geen
extreme warmteschommelingen ervaren. Hoewel tegenwoordig de meeste ovendeuren behoorlijk
warmtegeïsoleerd zijn, kan aanraking met de buitenkant behoorlijk pijn doen. Een oven met
inwendige koeling is sneller afgekoeld dan een gewone oven.
De fornuizen van Wiggo beschikken allen over een LOW-E GLASS ovendeur. Deze techniek
zorgt ervoor dat er een minimale warmte verlies ontstaat.
De Multifunctionele oven is voorzien van 5 ovensystemen:
•Boven- en onderwarmte
•Onderwarmte
•Ontdooien
•Boven- en onderwarmte met circulatie (turbo)
•Bovenwarmte
Algemeen:
•Energieklasse A
•Multifunctionele oven
•Mantelkoeling/Inwendige Turbo koeling
•LOW-E GLASS
•Turbo ventilator
•Uitneembare ovendeur, dubbelvoudig glas
Gaskookgedeelte:
•Linksvoor: Normaalbrander 1.7 kW

•Linksachter: Normaalbrander 1.7 kW
•Rechtsachter: Sudderbrander 1 kW
•Rechtsvoor: Sterkbrander 2.8 kW
•Midden: Wok brander (triple brander) 3.2kW
Bediening:
•Extra grote ovenruimte: 98L
•Mantelkoeling
•Inwendige dubbele turbo fan koeling
•Elektronische vonkontsteking in de knoppen
•Thermo-elektrische beveiliging voor alle gasbranders: geen vlam, geen gas!
•Gietijzeren pandragers
•Glazen afdekplaat donker gecoat
•Volledig dubbele glazen deur (LOW-E GLASS)
•Aluminium handvat
•1 bakplaten (40mm) en 1 rooster in de oven
•Binnenverlichting
•Uitneembare zijroosters
•Dubbele Gascategorie
•Standaard 220V – 230V aansluiting
•Afmetingen in cm (HxBxD) : 85 x 90 x 60
•Hoogte verstelbaar van 85 tot 91 cm
•Kleur: Zwart
•Plaatsing: Vrijstaand
•Aantal ovens: 1
•Type kookplaat: Gas
•Type oven: Elektrisch
•Aantal kookzones: 5
•Energielabel: A
•Bruto inhoud oven: 126 liter
•Netto inhoud oven: 98 liter
•Grillfunctie: Ja
•Gewicht: 65 kg
Inhoud Fornuis:
•Gasfornuis
•1x Bakplaat (40mm)
•Bakrooster
•Handleiding
•Let op: een gasslang wordt standaard niet meegeleverd.

