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N 90, Парна фурна, 60 x 60 cm, Graphite-Grey
B57VS22G1

Допълнителни аксесоари

Z11AU15A0 Универсална тава, незалепващо покритие
Z11SZ90G0 Свързващ елемент за фурни 60 + 45см.
Z11TC16X0 ComfortFlex Rail (1 level)
Z12TF36X0 3 нива, пълно изтегляне, за пиролиза

√ Slide&Hide® – фурна с напълно скриваща се врата с въртяща
се дръжка.

√ CircoTherm® – умно решение с горещ въздух, за да печете на
до четири нива наведнъж.

√ Vario Steam – за да готвите сочни отвътре и хрупкави отвън
ястия.

√ Перфектната комбинация от системи за самопочистване:
Пиролиза за почистване на вътрешността на фурната при
упорити замърсявания. EasyClean® - бързо почистване с грижа
за околната среда.

√ ShiftControl - бързо навигиране през менютата и лесно
управление посредством TFT дисплей.

Features

Техническа информация

цвят/материал на лицето : Графит
за вграждане/ свободностоящ : Вграден
Интегрирана система за почистване : Пиролитичен
+Хидролитичен
р-ри на нишата за монтаж (В х Ш х Д) : 585-595 x 560-568 x 550
 mm
размери на уреда : 595 x 596 x 548  mm
размери на опакован уред (В х Ш х Д) : 660 x 690 x 650  mm
Материал на панела за управление : Стъкло
Материал на вратата : стъкло
Нето тегло : 42,8  kg
Използваем обем на раб. камера 1 : 71  l
Метод на готвене : , 4D горещ въздух, Горещ въздух – еко,
горно/долно нагряване, готвене при ниска температура, Грил на
половината ширина, Грил по цялата ширина, Долно нагряване,
инфра-грил с циркулация на въздуха, нагряване „Пица”,
Настройка за печене на хляб, поддържане на температура,
размразяване, Регенериране
контрол на температурата : електронно
брой лампи : 1
Дължина на захранващия кабел : 120,0  cm
EAN код : 4242004270676
Брой на работните камери (2010/30/ЕС) : 1
Енергийна ефективност (2010/30/EC) : A+
Консумация на енергия конвенционално (2010/30/ЕС) : 0,87
 kWh/цикъл
Консумация на енергия при принудена конвекция на въздуха
(2010/30/EC) : 0,69  kWh/цикъл
Индекс за енергийна ефективност (2010/30/EC) : 81,2  %
макс. натоварване на захранващ кабел : 3600  W
Ток : 16  A
Напрежение : 220-240  V
Честота : 50; 60  Hz
Вид щепсел : Gardy щепсел със заземяване
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N 90, Парна фурна, 60 x 60 cm, Graphite-Grey
B57VS22G1

оразмерени чертежи


