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Serie | 6 фурни

HBA43T350 Неръждаема
стомана
Фурна за вграждане

Вградена фурна с помощ при почистване:
чистите по-малко благодарение на
намаленото замърсяване при процеса на
готвене.
● EcoClean: не е нужно почти никакво усилие за почистване

благодарение на специалното покритие, което автоматично
абсорбира мръсотията.

● Клас на енергийна ефективност A: най-добри резултати
при печене с малка консумация на енергия.

Техническа информация
цвят/материал на лицето :  неръждаема стомана
за вграждане/ свободностоящ :  Вграден
интегрирана система за почистване : 
Каталитични панели на всички стени
р-ри на нишата за монтаж (В х Ш х Д) :  575-597 x 560 x 550
размери на уреда (mm) :  595 x 595 x 515
размери на опакован уред (В х Ш х Д) (mm) :  665 x 635 x 635
материал на панела за управление :  неръждаема стомана
материал на вратата :  стъкло
Нето тегло (kg) :  31,0
използваем обем на раб. камера 1 (l) :  60
начин на нагряване : 
Vario-грил за големи съдове, Vario-грил за малки съдове,
горно/долно нагряване, грил с циркулация на въздуха,
долно нагряване, размразяване, циркулация на въздуха
материал на първа работна камера :  Емайлиран
контрол на температурата :  механично
брой лампи :  1
сертификати за одобрение :  AENOR, CE
Дължина на захранващия кабел (cm) :  95
EAN код :  4242002468945
Number of cavities (2010/30/EC) :  1
Клас на енергийна ефективност (2010/30/EC) :  A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :

 0,92
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/
EC) :  0,85
Energy efficiency index (2010/30/EC) :  106,3
мощност на електрическата връзка (W) :  3580
Енергия (A) :  16
напрежение :  220-240
честота (Hz) :  50; 60
Вид щепсел :  Gardy щепсел със заземяване
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HBA43T350 Неръждаема стомана
Фурна за вграждане

Вградена фурна с помощ при
почистване: чистите по-малко
благодарение на намаленото
замърсяване при процеса на готвене.

Функции за готвене

- Многофункционална фурна с 7 начина на нагряване: горно
и долно нагряване, циркулация на горещ въздух, долно
нагряване, вентилаторен инфра-грил, Vario-грил за голяма
повърхност, Vario-грил за малка повърхност, размразяване

- GranitEmail покритие на вътрешните стени

Дизайн

- Потъващи бутони за управление

Почистване

- Самопочистващо се покритие EcoClean на страничните и
задната стени

- Изцяло стъклена вътрешна страна на вратата

Комфорт

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

- Автоматично бързо загряване

- Осветление на фурната

- Охлаждащ корпуса вентилатор

Система на отваряне

- телескопични изтеглящи се водачи на три нива, със стоп-
функция

Околна среда и сигурност

- Температура на вратата 40 °C

- Заключване за защита от деца с индивидуална настройка

Размери

- Клас на енергийна ефективност (съгл. EU Nr. 65/2014): A
Енергиен разход на цикъл в конвенционален режим: 0.92
kWh
Енергиен разход на цикъл в режим циркулация: 0.85 kWh
Брой на отделенията: 1
Топлинен източник: електрически
Обем на фурната: 60 л

- Кабел с щепсел (0,95 m)


