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iQ700
HM676G0S1
Beépíthető sütő mikrohullámmal,
nemesacél

Sütő beépített mikrohullámmal a gyors és rugalmas főzés
érdekében.
✓ varioSpeed funkció, ami akár 50%-kal lerövidíti az elkészítési időt.
✓ TFT kijelző színes, szöveges megjelenítéssel a könnyű kezelhetőség
érdekében.
✓ activeClean pirolitikus öntisztítás a fáradságos sütőtisztítás helyett.
✓ cookControl Plus: Garantált siker számtalan étel esetében.
✓ softMove ajtómozgás a lágy és könnyed nyitásért és zárásért.

Felszerelés
Műszaki adatok
Mikrohullámú készülékek fajtája : Sütő mikrohullámmal kombinálva
Vezérlési mód : elektronikus
Előlap színe / anyaga : nemesacél
A készülék méretei (mm) : 595 x 595 x 548
Sütőtér méretei (mm) : 357.0 x 480 x 392.0
Csatlakozókábel hossza (cm) : 120
Nettó súly (kg) : 45,0
Bruttó súly (kg) : 47,0
EAN-kód : 4242003671979
max. mikrohullámú teljesítmény (W) : 900
Teljesítményigény (W) : 3650
Biztosíték : 16
Feszültség (V) : 220-240
Frekvencia : 60; 50
Dugós csatlakozó típusa : EU-csatlakozó, földelt
Beépített tartozék
1 x Sütőlap, zománcozott
1 x Kombirács
1 x Univerzális serpenyő
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Különleges (megvásárolható) tartozék
HZ6MCF0
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Beépíthető sütő mikrohullámmal,
nemesacél

Felszerelés
Sütőtípus / sütési módok
●

●

●
●

●

Beépíthető sütő mikrohullámmal 13 sütési funkcióval:
4D hőlégbefúvás, hotAir eco hőlégbefúvás, Alsó/felső sütés,
Alsó/felső sütés eco, Légkeveréses grillezés, Nagy felületű grill,
Kis felületű grill, Pizza-funkció, coolStart program fagyasztott
ételekhez, Alsó sütés, Kímélő párolás, Edény-előmelegítés,
Melegen-tartás
További funkciók mikrohullámmal: mikrohullám, mikrohullámmal
kombinált sütés
Pontos hőfokszabályozás: 30 °C - 300 °C
Mikrohullámú teljesítmény: 900 W, 5 fokozat (90 W,180 W,360
W,600 W,900 W), Inverter technológiával
Sütőtér térfogata: 67 l

Design
●

Univerzális nemesacél kezelőgomb

●

Belső tér anyaga: Antracit színű zománcozott felület

Tisztítás
●

activeClean - automatikus öntisztítás

●

Pirolitikusan tisztítható tartozékok (sütőtepsi és tepsitartó sín)

●

Mikrohullám-szigetelő ajtó

Komfort
●
●

●

●

3,7" színes, graﬁkus TFT kijelző touchControl érintőgombokkal
Hőmérséklet beállítási javaslatok
Aktuális hőmérséklet-kijelzés
Felfűtés-ellenőrzés
Sabbath beállítás
Alsó rögzítésű sütőajtó, softClose ajtózáródás, softOpen csillapított
nyitás
Sütést támogató rendszer: cookControl Plus, a kiválasztott étel
automatikus elkészítése

●

Elektronikus óra

●

Gyors felfűtés

●

LED világítás, kikapcsolható

●

Hűtőventilátor

●

Nemesacél ventilátor

●

Információs gomb

●

Egyenes fogantyú

Kihúzó-rendszer
●

Teleszkópos sütősín, 1-szintű, pirolitikusan tisztítható

Tartozékok
●

1 x Kombi rács, 1 x Sütőlap, zománcozott, 1 x Univerzális serpenyő

Környezet és biztonság
●
●

Extra hőszigetelésű sütőajtó (max.30°C)
Elektronikus ajtózár
Gyermekzár gomb
Biztonsági kikapcsolás a sütőhöz
Maradékhő kijelzés
Start/Stop gomb
Nyitott ajtó érzékelés

Műszaki adatok
●

Hálózati kábel hossza: 120 cm

●

Maximális teljesítményfelvétel: 3.65 kW

●

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

●

●

Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 560 mm - 568 mm x 585
mm - 595 mm x 550 mm
"Kérjük vegye ﬁgyelembe a beépítési rajzon feltüntetett méreteket"
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Méretrajzok

