
Serie | 8, Фурна за вграждане, 60 x
60 cm, черен
HBG6764B1

Допълнителни аксесоари
HEZ327000 : Каменна плоча за печене
HEZ530000 : Половин тава
HEZ532010 : Универсална тава, незалепващо керамично
HEZ638270 : Пълно телескопично изтегляне, двойно
HEZ638370 : Пълно телескопично изтегляне, тройно

● PerfectBake – лесният начин да постигнете съвършени
резултати при печене на хляб и сладкиши.

● 4D Hotair – равномерно разпределение на топлината за
отлични резултати на всяко ниво.

● Сензорен TFT дисплей – ясни надписи и изображения за
още по-лесен и интуитивен контрол на фурната.

● Отпуснете се или прекарайте време в други задачи, докато
фурната се почиства, използвайки цикъла Self-Clean. За
по-натоварените дни се предлагат 2 и 3 часови цикли в
допълнение към 4-часов цикъл, който да използвате, когато
фурната е силно замърсена.

● Помощ при почистване: по-малко усилия за почистване
благодарение на новата опция за почистване, която може да
се използва особено за почистване на леки замърсявания.

Техническа информация
цвят/материал на лицето : черен
за вграждане/ свободностоящ : Вграден
Интегрирана система за почистване : Пиролитичен
+Хидролитичен
р-ри на нишата за монтаж (В х Ш х Д) : 585-595 x 560-568 x
550 mm 
размери на уреда : 595 x 594 x 548 mm 
размери на опакован уред (В х Ш х Д) : 670 x 680 x 670 mm 
Материал на панела за управление : Стъкло
Материал на вратата : стъкло
Нето тегло : 39,3 kg 
Използваем обем на раб. камера 1 : 71 l 
Метод на готвене : , 4D горещ въздух, Горещ въздух – еко,
готвене при ниска температура, Грил на половината ширина,
Грил по цялата ширина, Грил с циркулация на въздуха, Долно
нагряване, Настройки за пица, поддържане на температура,
предварително затопляне, Размразяване, Традиционно
нагряване
контрол на температурата : електронно
брой лампи : 1
Сертификати за одобрение : CE, VDE
Дължина на захранващия кабел : 120 cm 
EAN код : 4242002808055
Брой на работните камери (2010/30/ЕС) : 1
Енергийна ефективност (2010/30/EC) : A+
Консумация на енергия конвенционално (2010/30/ЕС) : 0,87
kWh/цикъл 
Консумация на енергия при принудена конвекция на въздуха
(2010/30/EC) : 0,69 kWh/цикъл 
Индекс за енергийна ефективност (2010/30/EC) : 81,2 % 
макс. натоварване на захранващ кабел : 3600 W 
Ток : 16 A 
Напрежение : 220-240 V 
Честота : 60; 50 Hz 
Вид щепсел : Gardy щепсел със заземяване
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