
Serie | 8, Компактна парна фурна, 60
x 45 cm, неръждаема стомана
CSG656BS2

Допълнителни аксесоари
HEZ530000 : Половин тава
HEZ532010 : Универсална тава, незалепващо керамично

● Функция готвене на пара: за внимателно и здравословно
приготвяне на храната.

● Функция добавена пара: добавяйки пара, храните се
оказват хрупкави отвън и сочни отвътре.

● Assist: 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: не е необходимо почти никакво почистване
на фурната брагодарение на специалното покритие
на задната и станичните стени и тавана на фурната -
автоматично абсорбира замърсяванията и се регенерира.

Техническа информация
цвят/материал на лицето :  неръждаема стомана
за вграждане/ свободностоящ :  Вграден
Отваряне на вратата :  Падаща врата
р-ри на нишата за монтаж (В х Ш х Д) :

 450-455 x 560-568 x 550
размери на уреда (mm) :  455 x 594 x 548
размери на опакован уред (В х Ш х Д) (mm) :  520 x 650 x 710
Материал на панела за управление :  Неръждаема стомана
Материал на вратата :  стъкло
Нето тегло (kg) :  34,437
Сертификати за одобрение :  CE, VDE
Дължина на захранващия кабел (cm) :  150
EAN код :  4242005126156
Ток (A) :  16
Напрежение (V) :  220-240
Честота (Hz) :  50; 60
Вид щепсел :  Gardy щепсел със заземяване
Сертификати за одобрение :  CE, VDE
Брой на работните камери (2010/30/ЕС) :  1
Използваем обем (на раб. камера) – НОВ (2010/30/EC) :  47
Енергийна ефективност (2010/30/EC) :  A+
Консумация на енергия конвенционално (2010/30/ЕС) :  0,73
Консумация на енергия при принудена конвекция на въздуха
(2010/30/EC) :  0,61
Индекс за енергийна ефективност (2010/30/EC) :  81,3
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Serie | 8, Компактна парна фурна, 60 x 45
cm, неръждаема стомана
CSG656BS2

- Фурна 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, затопляне на съдове, поддържане
на температура

- Температурен диапазон: 30 °C - 250 °C

- Обем: 47 л.

Дизайн

Почистване

- EcoClean Direct Plus

Комфорт

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

- Допълнителни функции: Програма за премахване на
котления камък Автоматична адаптация към надморското
равнище Функция за изсушаване

- Класическо отваряне, Врата на фурната със SoftClose

- Допълнителни системи: Bosch Assist: оптимизирани
автоматични програми

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

- Бързо загряване

- LED осветление, отделен бутон за осветлението

- Резервоар за вода с вместимост 1 л.

- Индикатор за празен резервоар

- Генераторът за пара е извън вътрешността на фурната.

- Охлаждащ корпуса вентилатор

Решетки / водачи

- Механично заключващо устройство за безопасност
Заключване за защита от деца с индивидуална настройка
Защитно автоматично изключване Индикация за остатъчна
топлина Стартов бутон Превключвател на вратата

- Дължина на кабела на ел. мрежа: 150 см

- Размери на уреда ( В x Ш x Д): 455 мм x 594 мм x 548 мм

- Моля, имайте предвид размерите за вграждане, които са
показани на чертежа за монтаж
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