Serie | 8, Oven met magnetron, 60 x
60 cm, Carbon black
HMG836NC6

De bakoven met magnetron: voor perfect
smaakvol bak- en braadresultaat in korte
tijd.
●

●

4D hetelucht: perfect resultaat dankzij optimale
warmteverdeling - op elk bakblik niveau.
TFT Touch display: makkelijk in gebruik dankzij het duidelijke
tekstdisplay en afbeeldingen.

Technische Data
Soort magnetron : Combimagnetron
Soort besturing : Elektronisch
Afmetingen binnenruimte hxbxd : 357.0 x 480 x 392.0 mm
Keurmerken : CE, VDE
Lengte elektriciteitssnoer : 120 cm
Nettogewicht : 42,393 kg
Brutogewicht : 44,8 kg
EAN-code : 4242005121816
Maximaal magnetronvermogen : 800 W
Aansluitwaarde : 3600 W
Minimale smeltveiligheid : 16 A
Spanning : 220-240 V
Frequentie : 50; 60 Hz
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Afmetingen binnenruimte hxbxd : 357.0 x 480 x 392.0 mm

'!2E20AF-bcbibg!
Toebehoren
1 x Geëmailleerd bakblik
1 x Combi rooster
1 x Universele braadslede
Optionele accessoires
HEZ636000 : Glazen braadslede
HEZ660050 : decorstrip zwart (bedekt onderkant oven)
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Verwarmingssystemen en functies:

Technische speciﬁcaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):

58.5 cm-595 x 56.0 cm-568 x 55.0 cm

- Afmetingen (hxbxd):

59.5 cm x 59.4 cm x 54.8 cm

- Lengte aansluitsnoer: 120 cm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de
maatschetsen aanhouden

- Bakoven met magnetron met 9 verwarmingssystemen: 4D

hetelucht, Grootvlakgrill, Hetelucht eco, Kleinvlakgrill, Bovenen onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Pizzastand,
Onderwarmte, Infra-circulatiegrill

- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron
- Intelligente Inverter technologie: het max. vermogen wordt tot
600 Watt gereguleerd bij langdurig gebruik

- Snel voorverwarmen
- Home Connect
Design:

- Handgreep
Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 67 liter
- 3 x 2,5“ TFT FullTouch kleur- en graﬁsch display
- Intuïtieve bedieningsring carbon black
- Assist
- LED verlichting, uitschakelbaar
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele

oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Sabbatinstelling

- Elektronische klok
- Klapdeur met softOpen en softClose: het zacht openen en
sluiten van de deur , Klapdeur met SoftClose, Klapdeur

- kinderbeveiliging
- Geforceerde koeling met naventilatie
Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Cleaning Assistance: hydrolyse reiniging
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40°C
Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters
- Telescooprails 1-voudig
Toebehoren:

- Geëmailleerd bakblik, Combi rooster, Universele braadslede
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