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N 90, Beépíthető sütő gőz funkcióval, 60 x 60 cm, Nemesacél
B56VT62N0

Különleges (megvásárolható) tartozék

Z11TC10X0 További sütősín ComfortFlex rendszerhez
Z11TC16X0 ComfortFlex sütősín rendszer (+1 pár)
Z12CN10A0 Extra mély tepsi, grillráccsal

Beépített sütő VarioSteam®-mel és SLIDE&HIDE®-dal - teljes
ízélmény és korlátlan hozzáférés a sütő belsejéhez

√ Slide&Hide® – A teljesen eltűnő sütőajtó forgatható fogantyúval.

√ CircoTherm® – Okos forrólevegős megoldás, amellyel akár négy
szinten is süthet egyszerre.

√ Vario Steam – Belül omlós, kívül ropogós ételek.

√ NeffLight® - tökéletes megvilágítás mind a négy szinten, még zárt
sütőajtóval is

√ A tökéletes tisztítás duója: Pirolízis a nagy igénybevételt jelentő
használat után - a sütő belseje magát tisztítja. Easy Clean® -
környezettel szemben kíméletes opció a sütő gyors tisztításához.

Felszerelés

Műszaki adatok

Előlap színe / anyaga : Nemesacél
Kiviteli forma : Beépíthető készülék
Integrált tisztítási rendszer : Pirolitikus öntisztítás+Hidrolitikus
Beépítési méretigény (ma x szé x mé) : 585-595 x 560-568 x 550  mm
A készülék méretei : 595 x 596 x 548  mm
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé) : 660 x 690 x 660
 mm
Vezérlőegység kezelőpanelének anyaga : Nemesacél
Ajtó anyaga : Üveg
Nettó súly : 44,7  kg
Sütőtér nettó térfogata - sütő 1 : 71  l
Főzési eljárások : , 4D hőlégbefúvás, Alacsony hőmérsékletű
párolás, Alsó fűtés, Előmelegítés, Felolvasztás, Felső/alsó fűtés,
Forrólevegő-Eco, Kenyérsütési fokozat, Kisfelületű grill, Légkeverős
grill, Melegentartás, Nagyfelületű grill, Pizza-fokozat
Hőmérséklet-szabályozás : Elektronikus
Belső világítások száma : 3
Engedélyező okirat : CE, VDE
Csatlakozókábel hossza : 120  cm
EAN-kód : 4242004227724
Sütőterek száma : 1
Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC) : A+
Energiafelhasználás, ciklusonként, normál üzemmódban (2010/30/
EC) : 0,87  kWh/ciklus
Energiafelhasználás, ciklusonként, légkeveréses üzemmódban
(2010/30/EC) : 0,69  kWh/ciklus
Energiahatékonysági mutató : 81,2  %
Teljesítményigény : 3600  W
Biztosíték : 16  A
Feszültség : 220-240  V
Frekvencia : 60; 50  Hz
Dugós csatlakozó típusa : EU-csatlakozó, földelt
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Felszerelés

Sütőtípus / Sütési módok

● Beépíthető sütő Vario Steam funkcióval, 14sütési funkcióval:
4D hőlégbefúvás, Circo Therm eco, Alsó/felső sütés, Alsó/felső
sütés eco, Circo Roasting, Nagy felületű grill, Középső grill, Circo
Therm intensive, Kenyérsütési fokozat, Alsó sütés, Kímélő párolás,
Kiolvasztó funkció, Edény-előmelegítés, Melegen tartás

● További funkciók gőzzel: Regenerálás, Forralás

● Hőfokszabályozás: 40 °C - 275 °C

● Sütőtér térfogata: 71 liter

Kihúzó-rendszer

● Sütőszintek száma: 4 darab

● Nagyméretű sütő tepsitartó állvánnyal

Design

● Touch Control érintőszenzoros kezelés

● Belső tér bevonata: antracit zománc

Tisztítás

● Pirolitikus öntisztítás

● Tisztítási segéd

● Tisztítási segéd

● Teleüveg sütőajtó

Komfort

● 5,7“-es TFT színes és grafikus kijelző közvetlen érintésfunkcióval

● Elektronikus óra

● Hőmérséklet beállítási javaslatok
Aktuális hőmérséklet-kijelzés Felfűtés-ellenőrzés Sabbath beállítás

● Automata programok száma: Automatikus programok száma: 18

● További funkciók:
Vízkőtlenítő program
Gőzsütési funkció (csak a gőzölő készlet használata esetén)
Szárító funkció

● HIDE® - sütőtér alá becsúszó ajtó, csillapított mozgással

● SLIDE® - elforduló fogantyú a sütőajtó mozgatásakor

● Sütést támogató rendszer: Beállítási javaslatok, Automata
programok

● Gyors felfűtés

● Neff Light, LED világítás, kikapcsológomb

● Víztartály telítettség-kijelzéssel

● A gőzgenerátor a sütőtéren kívül található

● Hűtőventillátor

● Nemesacél ventilátor

Tartozékok

● zománcozott sütőtepsi, Kombirács, Univerzális tepsi

Környezet és biztonság

● Extra hőszigetelésű sütőajtó (max.30°C)

● Elektronikus ajtózár
Egyedileg állítható gyerekzár Biztonsági kikapcsolás Maradékhő
kijelzés Start/Stop gomb Nyitott ajtó érzékelés

Műszaki adatok

● Hálózati kábel hossza: 120 cm

● Névleges feszültség: 220 - 240 V

● Teljesítmény: Hálózati összeteljesítmény: 3,6 kW

● Energiahatékonysági osztály (EU Nr. 65/2014 szerint): A+(A+++
és D energiahatékonysági osztály skálán)
Ciklusonkénti energiafelhasználás hagyományos
üzemmódban:0.87 kWh
Ciklusonkénti energiafelhasználás légkeveréses üzemmódban:0.69
kWh
Sütőterek száma: 1 Hőforrás: elektromos Sütőtér mérete:71 liter

Méretek:

● Készülék méretei (ma x sz x mé): 595 mm x 596 mm x 548 mm

● Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 585 mm - 595 mm x 560
mm - 568 mm x 550 mm

● "Kérjük vegye figyelembe a beépítési rajzon feltüntetett méreteket"

● Javasoljuk, hogy a kiegészítő termékeket is a N90 szériából
válassza, ezáltal biztosítva beépíthető készülékeinek harmonikus
összhangját.
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Méretrajzok


