
Serie | 2

Електрическа печка
HKA090150

Допълнителни аксесоари
HEZ327000 : Каменна плоча за печене

Свободностояща печка със
стъклокерамични конвенционални
котлони и 3D горещ въздух: за перфектно
готвене и печене на няколко нива
едновременно.
● Стъклокерамичен готварски плот: за лесно готвене и

почистване.
● 3D горещ въздух: перфектни резултати при готвене на

до 3 нива едновременно благодарение на оптималното
разпределение на топлина .

Техническа информация
за вграждане/ свободностоящ :  Свободностоящ
размери на уреда (mm) :  850 x 600 x 600
Нето тегло (kg) :  49,833
Бруто тегло (kg) :  54,0
EAN код :  4242005042326
Брой на работните камери (2010/30/ЕС) :  1
Използваем обем (на раб. камера) – НОВ (2010/30/EC) :  66
Енергийна ефективност (2010/30/EC) :  A
Консумация на енергия конвенционално (2010/30/ЕС) :  0,98
Консумация на енергия при принудена конвекция на въздуха
(2010/30/EC) :  0,79
Индекс за енергийна ефективност (2010/30/EC) :  95,2
Мощност на електрическата връзка (W) :  10300
Напрежение (V) :  220-240
Честота (Hz) :  60; 50
Вид щепсел :  без щепсел
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Електрическа печка
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Свободностояща печка със
стъклокерамични конвенционални
котлони и 3D горещ въздух: за перфектно
готвене и печене на няколко нива
едновременно.

Готварски плот:

- Стъклокерамичен готварски плот

- 4 HighSpeed котлона, от които 1 с разширяема зона

- Отпред ляво: стандартна зона за готвене 1.8 kW

- Отзад ляво: стандартна зона за готвене 1.8 kW

- Отзад дясно: стандартна зона за готвене 1.2 kW

- Отпред дясно: двукръгова зона 2.2 kW

- 4 -степенен индикатор за остатъчна топлина

Функции за готвене

- Електрическа печка с 7 начина на нагряване: 3D HotAir,
горно/долно нагряване, инфра-грил с циркулация на
въздуха, нагряване „Пица”, долно нагряване

- Температурен диапазон 50 °C - 275 °C

- Обем: 66 л

Решетки / водачи

- Поставка за закачане на тавите

Дизайн

- XXL обем на фурната

Почистване

- Изцяло стъклена вътрешна страна на вратата

Комфорт

- Бързо загряване

- Халогенно осветление

- Стандартно чекмедже за кухненски принадлежности

Околна среда и сигурност

- Клас на енергийна ефективност (съгл. EU Nr. 65/2014): A (в
скала за енергийна ефективност от A+++ до D)
Енергиен разход на цикъл в конвенционален режим: 0.98
kWh
Енергиен разход на цикъл в режим циркулация: 0.79 kWh
Брой на отделенията: 1
Топлинен източник: електрически
Обем: 66 л

Техническа информация:

- Номинална мощност: 10.3 kW

Размери:

- Размери на уреда ( В x Ш x Д): 850 мм x 600 мм x 600 мм

- Нивелируеми крачета
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