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Serie | 8 Съд за готвене на пара

CDG634BS1 неръждаема
стомана
Компактен уред за готвене
на пара

Уредът за готвене на пара: приготвя
храната изключително внимателно, като
запазва нейните аромати и витамини.
● Функция готвене на пара: за внимателно и здравословно

приготвяне на храната.
● AutoPilot 20: всяко ястие е изключителен успех,

благодарение на 20-те предварително зададени автоматични
програми.

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

● Врата със системи SoftOpen и SoftClose: вратата на
фурната се отваря и затваря изключително нежно и тихо.

Техническа информация
цвят/материал на лицето :  неръждаема стомана
за вграждане/ свободностоящ :  Вграден
р-ри на нишата за монтаж (В х Ш х Д) :  450 x 560 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) :  24,0
сертификати за одобрение :  CE, VDE
Дължина на захранващия кабел (cm) :  150
EAN код :  4242002789132
Енергия (A) :  10
напрежение :  220-240
честота (Hz) :  50; 60
Вид щепсел :  Gardy щепсел със заземяване
сертификати за одобрение :  CE, VDE

Включени аксесоари
1 x Съд за готвене на пара, перф., разм. L, 1 x Съд за готвене
на пара, неперф., разм. L

'!2E20AC-hijbdc!
Допълнителни аксесоари
HEZ6SCC0 :
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Уредът за готвене на пара: приготвя
храната изключително внимателно, като
запазва нейните аромати и витамини.

Функции за готвене

- Компактен уред за готвене на пара c 4 начина на
нагряване: Пара, регенериране, втасване, размразяване

- Температурен диапазон: 30 °C - 100 °C

- Обем: 38 П

Дизайн

- Пръстен за управление

- Вътрешност от неръждаема стомана

Почистване

- Изцяло стъклена вътрешна страна на вратата

Комфорт

- 2,5“-TFT-цветен и текстов дисплей с бутони, които реагират
на допир

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

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

- Класическо отваряне, Врата на фурната със SoftClose

- Автоматични програми AutoPilot

- Брой автоматични програми: 20 Бр.

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

- вътрешно осветление

- Резервоар за вода с вместимост 1.3 л

- Индикатор за празен резервоар

- Парогенераторът е вътре в камерата за готвене

- Охлаждащ корпуса вентилатор

- Бутон за информация

- Продълговата дръжка

Решетки / водачи

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

Аксесоари

- 1 x Съд за готвене на пара, перф., разм. L, 1 x Съд за
готвене на пара, неперф., разм. L

Околна среда и сигурност

- Температура на вратата 40 °C

- Заключване за защита от деца
Защитно автоматично изключване
Стартов бутон

Техническа Информация:

- Дължина на кабела на ел. мрежа: 150 см

- 1.9 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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