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Serie | 8 микровълнова фурна

CMG656BS1 неръждаема
стомана
Компактна фурна с
микровълни

● DishAssist: автоматична настройка на оптимална топлина,
температура и време за безброй ястия.

● TFT контролен дисплей: лесен за използване благодарение
на селектора за програми с пълен текст и символи.

● EcoClean Direct: почти никакво почистване не е
необходимо, благодарение на специалното покритие, което
автоматично абсорбира мръсотията.

● LED осветление: перфектно осветление на храната с
минимален разход на енергия.

Техническа информация
вид микровълнова фурна :  Комбинирана фурна с
микровълни
вид управление :  електронни
цвят/материал на лицето :  неръждаема стомана
размери на уреда (mm) :  455 x 594 x 548
размери на кухината (mm) :  237.0 x 480 x 392.0
Дължина на захранващия кабел (cm) :  150
Нето тегло (kg) :  35,0
бруто тегло (kg) :  38,0
EAN код :  4242002807454
максимална мощност на микровълните (W) :  900
макс. натоварване на захранващ кабел (W) :  3600
Енергия (A) :  16
напрежение :  220-240
честота (Hz) :  50; 60
Вид щепсел :  Gardy щепсел със заземяване

'!2E20AC-iahefe!
Допълнителни аксесоари
HEZ327000 : Каменна плоча за печене
HEZ6NCF0 :
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CMG656BS1 неръждаема стомана
Компактна фурна с микровълни

Функции за готвене

- Компактна фурна с микровълни с 12 начина на нагряване:
4D горещ въздух, горещ въздух - еко, горно/долно
нагряване, горно/долно нагряване еко, инфра-грил с
циркулация на въздуха, Vario-грил за голяма повърхност,
Vario-грил за малка повърхност, нагряване „Пица”, долно
нагряване, готвене при ниска температура, предварително
затопляне, поддържане на температура

- Допълнителни програми с микровълни: микровълни,
комбинирани микровълни (varioSpeed) - до 50% по-бързо
готвене

- Температурен диапазон: 30 °C - 300 °C

- Макс. мощност: 900 W; 5 настройки на микровълновата
мощност (90 W,180 W,360 W,600 W,900 W) с инвентор (MW)

- Обем: 45 л

Дизайн

- Пръстен за управление

- Вътрешна повърхност на нишата: емайл антрацит

Почистване

- EcoClean Direct характеристики: странични обшивки, задна
стена, таван

- програма ecolyse

- Специална стъклена вътрешна врата за микровълни

Комфорт

- 3x2,5“-TFT-цветен и текстов дисплей с бутони, които
реагират на допир

- Автоматично предложение за температура
отчитане на температурата във фурната
контрол на нагряването
функция за подгряване

- Класическо отваряне, Врата на фурната със SoftClose

- Bosch Assist: оптимизирани автоматични програми

- Електронен програмен часовник: включване,
изключване, аларма, показване на часа

- Бързо загряване

- LED осветление, отделен бутон за осветлението

- Охлаждащ корпуса вентилатор

- Вентилатор от неръждаема стомана

- Бутон за информация

- Продълговата дръжка

Решетки / водачи

- Фурна с обикновени водачи, които носят тавите.
Телескопични водачи могат да бъдат закупени като
допълнителен аксесоар

Аксесоари

- 2 x решетки, 1 x универсална тава, устойчиви на пиролиза

Околна среда и сигурност

- Студена врата макс. 30°C
(измерване при 180°C температура на фурната / начин на
загряване: горно/долно след 1 час в средата на стъклото)

- Електронно заключване на вратата
Заключване за защита от деца
Защитно автоматично изключване
Индикация за остатъчна топлина
Стартов бутон

Техническа Информация:

- Дължина на кабела на ел. мрежа: 150 см

- Номинална мощност: 3.6 KW

- Размери на уреда ( В x Ш x Д): 455 мм x 595 мм x 548 мм

- Размери на нишата (В x Ш x Д): 560 мм - 568 мм x 450 мм -
455 мм x 550 мм

- Моля, имайте предвид размерите за вграждане, които са
показани на чертежа за монтаж
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CMG656BS1 неръждаема стомана
Компактна фурна с микровълни


