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Beépíthető sütő, nemesacél
Beépíthető sütő, nemesacél
HBG656LS1, nemesacél

Beépített tartozék
1 x Sütőlap
zománcozott
1 x Kombirács
1 x Univerzális serpenyő

Különleges (megvásárolható) tartozék
HEZ635000 : Grill készlet
HEZ6ECF0 :

Beépíthető sütő PerfectBake
sütőszenzorral és PerfectRoast
maghőmérővel: tökéletes végeredmény
bármilyen sütési feladat esetén,
automatikusan.
● PerfectBake sütőszenzor és PerfectRoast maghőmérő:

Tökéletes megoldások bármilyen sütési feladathoz.
● 4D hőlégbefúvás: Teljesen egyenletes hőeloszlás a sütőtérben -

bármely sütési szinten.
● DishAssist: az optimális sütési funkció, hőmérséklet és idő

automatikus beállítása számtalan ételhez.
● TFT érintőképernyő: könnyű kezelhetőség a kezelőgyűrűnek, a

szöveges kijelzésnek és a színes illusztrációknak köszönhetően.
● EcoClean Direct: majdnem nincs is szükség tisztításra, hála

a speciális bevonatnak az hátfalon, az oldalfalakon és a felső
oldalon. A speciális bevonat megköti a szennyeződést, később
a regeneráló programmal újjávarázsolható.

Műszaki adatok
Előlap színe / anyaga :  Nemesacél
Kiviteli forma :  Beépíthető készülék
Integrált tisztítási rendszer :  Katalitikus minden oldal
Beépítési méretigény (ma x szé x mé) :  585-595 x 560-568 x 550
A készülék méretei (mm) :  595 x 594 x 548
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé) (mm) :

 670 x 680 x 670
Vezérlőegység kezelőpanelének anyaga :  Nemesacél
Ajtó anyaga :  Üveg
Nettó súly (kg) :  37,4
Sütőtér nettó térfogata (l) - sütő 1 :  71
Főzési eljárások :  , 4D forró
levegő, Alacsony hőmérsékletű párolás, Alsó fűtés, Előmelegítés,
Felolvasztás, Felső/alsó fűtés, Forrólevegő-Eco, Kisfelületű grill,
Légkeverős grill, Melegentartás, Nagyfelületű grill, Pizza-fokozat
Első sütőtér anyaga :  Zománc
Hőmérséklet-szabályozás :  Elektronikus
Belső világítások száma :  1
Engedélyező okirat :  CE, VDE
Csatlakozókábel hossza (cm) :  120
EAN-kód :  4242002807898
Sütőterek száma :  1
Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC) :  A
Energiafelhasználás, ciklusonként, normál üzemmódban
(2010/30/EC) :  0,90
Energiafelhasználás, ciklusonként, légkeveréses üzemmódban
(2010/30/EC) :  0,74
Energiahatékonysági mutató :  87,1
Elektromos teljesítményigény (W) :  3600
Biztosíték :  16
Feszültség (V) :  220-240
Frekvencia (Hz) :  60; 50
Dugós csatlakozó típusa :  EU-csatlakozó, földelt
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Beépíthető sütő PerfectBake sütőszenzorral
és PerfectRoast maghőmérővel: tökéletes
végeredmény bármilyen sütési feladat
esetén, automatikusan.

Sütőtípus / Sütési módok

- Beépíthető sütő 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, Alsó sütés, Kímélő
párolás, Kiolvasztó funkció, Edény-előmelegítés, Melegen
tartás

- Hőfokszabályozás: 30 °C - 300 °C

- Sütőtér térfogata: 71 liter

Design

- Univerzális kezelőgyűrű gombok

- Sütőtér bevonata: Zománc antracit színben

Tisztítás

- EcoClean Direct öntisztítás: tető, belső, hátfal

- EcoClean tisztítási program

- Teleüveg sütőajtó

Komfort

- 3 részes, egyenként 2,5" méretű, színes, grafikus TFT kijelző,
teljes TouchControl felülettel

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

- Alsó rögzítésű sütőajtó, SoftClose csillapított záródás,
SoftOpen csillapított nyitás

- Sütést támogató rendszer: Assist funkció, a kiválasztott étel
automatikus elkészítése

- PerfectBake sütőszenzor
PerfectRoast maghőmérő

- Elektronikus óra

- Gyors felfűtés

- Halogén belső világítás, kikapcsolható

- Hűtőventilátor

- Nemesacél ventilátor

- Információs gomb

- Egyenes fogantyú

Kihúzó-rendszer

- Sütőtér, kihúzórendszerrel, 2-szintű teleszkópos sütősín,
teljesen kihúzható, Stop funkcióval

Tartozékok

- 1 x Sütőlap, zománcozott, 1 x Kombirács, 1 x Univerzális
serpenyő

Környezet és biztonság

- Gyermekzár
Biztonsági kikapcsolás
Maradékhő kijelzés
Start/Stop gomb
Nyitott ajtó érzékelés

Műszaki adatok

- Hálózati kábel hossza: 120 cm

- Elektromos csatlakozási érték: 3.6 kW

- Készülék méretei (ma x sz x mé): 595 mm x 594 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"

- Extra hőszigetelésű sütőajtó (max. 40°C)

- Energiahatékonysági besorolás (az EU 65/2014 rendelete
alapján): A (A+++-tól D-ig terjedő skálán)
Egy ciklusra vonatkoztatott energiafelhasználás hagyományos
üzemmód esetén: 0.9 kWh
Egy ciklusra vonatkoztatott energiafelhasználás légkeveréses
üzemmód esetén: 0.74 kWh
Sütőterek száma: 1
Hőforrás: elektromos
Sütőtér térfogata: 71 liter
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