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Serie | 8 Vestavné sporáky/trouby

Pečicí trouba
HRG675BS1 nerez
Kombinovaná pečicí trouba s
přidanou párou

Vestavná trouba s funkcí přidané páry
připraví jídlo perfektně šťavnaté.
● 4D Horký vzduch: perfektní distribuce tepla pro optimální

výsledky na jakékoliv úrovni.
● AutoPilot 20: každé jídlo je perfektně připraveno díky 20

přednastaveným automatickým programům.
● TFT-displej a ovládání: snadné obsluha díky ovládacímu

prstenci kolem barevného textového displeje se symboly.
● Pyrolytické samočištění: už žádná námaha při čištění díky

automatickému samočištění trouby. Včetně pyrolyticky
odolných závěsných roštů a teleskopických výsuvů.

● Energetická třída spotřeby A+: Nejlepší pečicí výsledky s
nízkou spotřebou energie.

Technické údaje
barva / materiál přední stěny :  nerez
konstrukce :  vestavný
integrovaný čisticí systém :  samočištění pyrolýzou
rozmery niky (mm) :  585 x 560 x 550
rozměry spotřebiče (mm) :  595 x 595 x 548
materiál ovládacího panelu :  nerez
materiál dveří :  sklo
Hmotnost netto (kg) :  44,0
objem netto - pečicí trouba 1 (l) :  71
druhy ohřevu : 
, 4D hot air, cirkulační gril, dolní ohřev, horký vzduch eco,
horní/dolní ohřev, jemné vaření, maloplošný gril, předehřívání,
rozmrazování, stupeň na pizzu, udržování tepla, velkoplošný gril
materiál 1.pečicí trouby :  smalt
řízení teploty :  elektronické
vnitřní osvětlení (ks) :  3
aprobační certifikáty :  CE, VDE
Délka přívodního kabelu (cm) :  120
EAN :  4242002917498
Number of cavities (2010/30/EC) :  1
Energetická třída :  A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :

 0,87
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/
EC) :  0,69
Energy efficiency index (2010/30/EC) :  81,2
příkon (W) :  3600
jištění (A) :  16
napětí (V) :  220-240
frekvence (Hz) :  50; 60
Typ zástrčky :  Gardy zástrčka s uzemněním

včetně příslušenství
1 x smaltovaný plech
1 x kombinovaný rošt
1 x univerzální pánev

'!2E20AC-jbheji!
zvláštní příslušenství
HEZ324000 vkládací rošt do univerzální pánve, HEZ327000
pečicí kámen s dřevěnou lopatkou, HEZ617000 forma na pizzu,
HEZ625071 Grilovací plech, HEZ631070 Smaltovaný plech
pro pyrolýzu, HEZ632070 Univerzální pánev pro pyrolýzu,
HEZ633001 Víko pro profi pánev, HEZ633070 Profi pánev,
HEZ634000 Kombinovaný rošt, HEZ636000 skleněná pánev,
HEZ638170 1násobný teleskopický výsuv, HEZ638270 2násobný
teleskopický výsuv, HEZ638370 3násobný teleskopický výsuv,
HEZ864000 Skleněné nádobí
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Vestavná trouba s funkcí přidané páry
připraví jídlo perfektně šťavnaté.

typ pečicí trouby / druh ohřevu:

- Pečicí trouba s 13-ti druhy ohřevu:
4D Horký vzduch, Eco Horký vzduch, horní/spodní ohřev,
Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný
gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé
vaření, rozmrazování, předehřívání, udržování tepla

- Další způsoby vaření s párou: regenerace (ohřívání), kynutí

- elektronická regulace teploty 30 °C - 275 °C

- objem: 71 l

design:

- ovládací prstenec

- vnitřní povrch pečicí trouby: EA

čištění:

- automatické samočištění - pyrolýza

- závěsné rošty a teleskopické výsuvy odolné při pyrolýze

- celoskleněná vnitřní strana dvířek

komfort:

- 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka

- automatický návrh teploty
ukazatel aktuální teploty
ukazatel předehřevu
AutoPilot

- výklopná dvířka, SoftMove - tlumené otevírání a dovírání dvířek

- AutoPilot

- počet automatických programů: 20 ks

- elektronické hodiny s časovou předvolbou

- rychloohřev

- LED osvětlení, víceúrovňové LED osvětlení, přepínatelné s
osvětlením trouby

- zásobník na vodu o objemu 1 l

- ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu

- umístění parního generátoru mimo varný prostor

- chladicí ventilátor

- nerezový ventilátor

- tlačítko info

- designové madlo z nerezové oceli

závěsné rošty / teleskopické výsuvy:

- závěsné rošty, teleskopické výsuvy k dodání

příslušenství:

- 1 x smaltovaný plech, 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální
pánev

bezpečnost:

- maximální teplota dveří: 30 °C

- elektronický zámek dveří
dětská pojistka
bezpečnostní vypínání
ukazatel zbytkového tepla
tlačítko start
spínač kontaktu dveří

technické informace

- délka síťového kabelu: 120 cm

- celkový příkon elektro: 3.6 kW

- rozměry (VxŠxH): 595 mm x 595 mm x 548 mm

- Rozměry niky (vxšxh): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm
x 550 mm

- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“

- Energetická třída: A+
spotřeba el.energie při konvenčním ohřevu: 0.87 kWh
spotřeba el.energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0.69 kWh
elektrická trouba
objem trouby: 71 l
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