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iQ100
HB559E1T Inox
Ankastre Fırın

60 cm lik fırınlarda optimum ısı dağılımı sayesinde aynı anda 2
tepside mükemmel pişirme.
✓ Optimal ısı dağılımı sayesinde 2 tepside de mükemmel pişirme.
✓ Modern elektronik saat ile mükemmel pişirme için zamanlama
özelliği
✓ A enerji sınıfı: Etkili pişirme ve kızartma

Donanım
Teknik bilgiler

beraberindeki aksesuarlar
1 x Emaye tepsi
1 x Kombi tel ızgara
1 x 1'li teleskobik sistem
1 x Üniversal tava

ön yüzey rengi : paslanmaz çelik
Kostrüksiyon şekli : boy dolabı
ankastre temizleme sistemi : Hayır
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm) : 575-597 x 560-568 x 550
cihaz ölçüsü (mm) : 595 x 595 x 548
Ambalajlı ürün boyutları (mm) : 665 x 683 x 650
panelin malzemesi : metal
kapı malzemesi : cam
Net ağırlık (kg) : 32,0
fırın içi hacmi, fırın içi 1 (l) : 66
çalışma şekli : 3D sıcak hava, alt ısıtma, alt üst ısıtma, buz çözme,
dolaşımlı ızgara, pizza kademesi, vario büyük yüzeyli ızgara, vario
küçük yüzeyli ızgara
malzeme, 1. Fırın içi : emaye
ısı kontrolü : mekanik
İç tambur lamba sayısı : 1
Onay belgesi : CE, KEMA
Elektrik kablosu uzunluğu (cm) : 100
EAN numarası : 4242003753002
Number of cavities (2010/30/EC) : 1
Enerji Sınıfı : A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,98
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :
0,82
Energy efﬁciency index (2010/30/EC) : 98,8
elekrtik bağlanı değeri (W) : 2900
Akım (A) : 13
Gerilim (V) : 220-240
Frekans (Hz) : 50
Fiş tipi : Topraklı Standart ﬁş
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BSH tarafından Siemens AG’nin Ticari Marka Lisansı ile üretilmiştir
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Multifonksiyonel fırın (8 pişirme programı): Çözme konumu, 3D
sıcak hava dolaşımı, Alt / üst ısıtma, Pizza konumu - yoğun ısıtma,
Sadece alt ısıtma, Sıcak hava dolaşımlı ızgara, Vario büyük alanlı
ızgara, Vario küçük alanlı ızgara)
Manuel hızlı ısıtma
Sıcaklık aralığı 50 °C - 270 °C
Elektronik saat
Çocuk emniyet tuşu
66 litre İç Hacim
İç aydınlatma
Tamamen cam iç kapak
Ön kapak ısısı maksimum 50° C
Emaye iç (kahverengi)
Katalitik Katalitik temizleme sitemi ( sadece arka duvar için )
Çıkarılabilir raf destekli fırın içi
1 x Emaye tepsi, 1 x Kombi tel ızgara, 1 x 1'li teleskobik sistem, 1 x
Üniversal tava
1 kademeli teleskopik tepsi rafı
Soğuk hava fanı
Çıkarılabilir fırın kapısı
toplam elektrik kullanım değ.: 2.9 kW
Ürün boyutu (YxGxD): 595 mm x 595 mm x 548 mm
Fişli kablo (1,00 m)
Enerji verimliliği (EU Nr. 65/2014): Konvansiyonel çalışma
modunda döngü başına enerji tüketimi: 0.98 kWh Fanlı çalışma
modunda döngü başına enerji tüketimi: 0.82 kWh Gövde sayısı: 1
Isı kaynağı: elektrik İç gövde hacmi: 66 litre
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teknik çizimler

