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včetně příslušenství

1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost L, 1 x Zásobník páry, neděrovaný,
velikost L, 1 x Mycí houba

zvláštní příslušenství

HZG0AS00 Síťový kabel, délka 3 m
HZ915003 Skleněný pekáč
HZ6BMA00 Mezidno a lišty
HZ66X650 Lišta
HZ66X600 Dekorační lišta pro vertikální instalaci
HZ66D920 Vakuovací sáčky 240 x 350 mm, 100 ks
HZ66D910 Vakuovací sáčky 180 x 280 mm, 100 ks
HZ36D643G Děrovaná parní nádoba velikosti L
HZ36D643 Neděrovaná parní nádoba velikosti L
HZ36D613G Děrovaná parní nádoba velikosti S
HZ36D613 Neděrovaná parní nádoba velikosti S

Kompaktní parní trouba pro chutnou, nízkotučnou a zdravou
přípravu jídla.

✓ Funkce fullSteam se systémem Sous-vide: snadno připravuje zdravá
a chutná jídla a vytváří vynikající chuťové zážitky.

✓ cookControl20: automatické programy zajišťují nejlepší výsledky.

✓ TFT displej: výborná čitelnost z jakéhokoliv úhlu pohledu.

✓ Halogenové osvětlení: pro jasné svícení.

✓ softMove: jemné otevírání a zavírání dvířek trouby.

✓ Funkce fullSteam se systémem Sous-vide: snadno připravuje zdravá
a chutná jídla a vytváří vynikající chuťové zážitky.

✓ cookControl20: automatické programy zajišťují nejlepší výsledky.

✓ TFT displej: výborná čitelnost z jakéhokoliv úhlu pohledu.

✓ Halogenové osvětlení: pro jasné svícení.

✓ softMove: jemné otevírání a zavírání dvířek trouby.

Vybavení

Technické údaje

Barva / materiál přední stěny : černá
Konstrukce : Vestavný
Rozmery niky (mm) : 450-455 x 560-568 x 550
Rozměry spotřebiče (mm) : 455 x 594 x 548
Rozměry zabaleného spotřebice (mm) : 540 x 650 x 700
Materiál ovládacího panelu : Sklo
Materiál dveří : sklo
Hmotnost netto (kg) : 24,838
Aprobační certifikáty : CE, VDE
Délka přívodního kabelu (cm) : 150
EAN : 4242003833292
Příkon (W) : 1750
Jištění (A) : 10
Napětí (V) : 220-240
Frekvence (Hz) : 50; 60
Typ zástrčky : Zalitá zástrčka s uzemněním
Aprobační certifikáty : CE, VDE
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Vyrobeno BSH v licenci k ochranné známce Siemens AG.
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Vybavení

● Kompaktní parní trouba s pěti druhy ohřevu: pára 100%,
regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z
předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, sous-vide

● elektronická regulace teploty 30 °C - 100 °C

Výsuvný systém
● počet úrovní pro zasunutí plechu: 3 ks
● otočný volič

Čištění
● celoskleněná vnitřní strana dvířek
● elektronické hodiny
● automatický návrh teploty ukazatel aktuální teploty ukazatel

předehřevu
● cookControl, 20
● softMove - tlumené otevírání a dovírání dvířek
● designové madlo z nerezové oceli

Příslušenství
● délka síťového kabelu: 150 cm
● napětí: 220 - 240 V
● celkový příkon elektro: 1.75 kW

Rozměry
● rozměry spotřebiče (V x Š x H): 455 mm x 594 mm x 548 mm
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Rozměrové výkresy


