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Orkaitė
juodos sp.
HBG632BB1S

Priedai esantys komplektacijoje
1 x Kombinuotos grotelės
1 x Universali kepimo skarda

Papildomi priedai
HEZ327000 : Keramikinis picos kepimo akmuo
HEZ617000 :
HEZ631070 :
HEZ632070 :
HEZ633001 :
HEZ633070 :
HEZ634000 :
HEZ638270 : 2 level telescopic rails, full ext,pyro
HEZ638370 : 3 level telescopic rails, full ext,pyro
HEZ6BMA00 :

Įmontuojama orkaitė: Jūsų patiekalai
tobulai iškeps ir apskrus.
● 4D karštas oras: tolygus oro pasiskirtstymas - tobulas

rezultatas bet kuriame lygyje.
● TFT ekranėlio valdymas: lengva naudotis valdymo žiedo su visu

tekstu ir simboliais dėka.
● A+ energijos taupymo klasė: tobulai apskrudina, naudojant

mažiau energijos.
● Atlenkiamos prietaiso durelės su SoftOpen ir SoftClose

sistemomis: orkaitės durelės užsidaro ir atsidaro itin švelniai ir
tyliai.

Techniniai duomenys
Spalva / medžiaga, priekis :  juodas
Montuojamas / Laisvai statomas :  Įmontuojama
Integruota valymo sistema :  Ne
Montavimo angos dydis mm (A x P x G) :

 585-595 x 560-568 x 550
Gaminio išmatavimai (mm) :  595 x 594 x 548
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) :  670 x 680 x 670
Valdymo skydelio medžiaga :  stiklas
Durelių medžiaga :  stiklas
Svoris neto (kg) :  35,0
Naudinga orkaitės talpa (litrai) :  71
Kepimo funkcija :  ,
4D hot air, Atitirpinimas, Didelio ploto grilis, Karštas oras – Eco,
Picos lygmuo, Ventiliuojamas grilis, Viršutinis/apat. kaitinimas
Pirmo paviršiaus medžiaga :  Elektroninis paštas
Temperatūros reguliavimas :  elektroninis
Lempučių skaičius :  1
Atitikties sertifikatai :  CE, VDE
Elektros laidos ilgis (cm) :  120
EAN kodas :  4242005055791
Ertmių skaičius (2010/30/EC) :  1
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC) :  A+
Energijos suvartojimas ciklui įprastas (2010/30/EC) :  0,87
Energijos suvartojimas ciklui priverstinė oro konvekcija
(2010/30/EC) :  0,69
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC) :  81,2
Prijungimo galia (W) :  3600
Srovė (A) :  16
Įtampa (V) :  220-240
Dažnis (Hz) :  60; 50
Kištuko tipas :  be kištuko, Schuko-/Gardy su įžeminimu
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Įmontuojama orkaitė: Jūsų patiekalai tobulai
iškeps ir apskrus.

Orkaitės tipas/kaitinimo būdas

- Vidinė talpa: 71 l

- Energijos efektyvumo klasė A+ (energijos efektyvumo klasių
skalėje nuo A+++ iki D)

- 8 kaitinimo būdų:
HEEC, Ventiliuojamas grilis, Picos lygmuo, Viršutinis/apa.
kaitinimas ECO, 4D, Atitirpinimas, Didelio ploto grilis,
Viršutinis/apat. kaitinimas

- Temperatūros nustatymas nuo 30 GC iki 300 GC

- Temperatūros nustatymas
Temperatūros indikacija
Kaitinimo nustatymas
SAB

Dizainas

- 2,5“-TFT spalvotas ekranėlis su touch-control mygtukais.

- Sukamasis jungiklis

- Elektroninis laikrodis

- Antracitinis emalis

Komfortas

- Halogeninis apšvietimas, Orkaitės apšvietimas
"Comfort" (išjungiamas)

- apačioje, Lengvai užsidarančios „softClose“ orkaitės durelės,
O

- Greitas įkaitinimas

- įsigyjamas papildomai

- Integruotas aušinimo ventiliatorius

Aplinka ir saugumas

- Užraktas nuo vaikų
apsauginis išjungimas
likusios šilumos indikatorius
įjungimo mygtukas
Durelių kontaktas - jungiklis

- Maksimali išorinio durelių stiklo temperatūra 40°C, kaitinant 1
val tradiciniu režimu prie 180°C


