
Serie | 4, Prostostoječi električni
štedilnik, bela
HKN39A121

Dodatni pribor
1 x Rešetka
1 x Univerzalna ponev

Posebni dodatni pribor
HEZ327000 : Kamnita plošča za peko
HEZ438201 : Dvonivoj. teleskopska izvlečna vodila
HEZ438301 : Trinivojska teleskopska izvlečna vodila

Prostostoječi štedilnik z električno
steklokeramično kuhalno ploščo in 3D
vročim zrakom: dosezite popolne rezultate
pri peki in pečenju na več ravneh hkrati.
● Električna steklokeramična kuhalna plošča: omogoči posebej

enostavno kuhanje in čiščenje.
● 3D vroči zrak: enakomerna porazdelitev toplote za popolne

rezultate na do treh nivojih.
● Upravljanje z LED zaslonom: enostavna uporaba zahvaljujoč

neposrednemu dostopu do časovnih funkcij.
● Pogrezljiva gumba: poskrbijo, da je sprednji del pečice

enostaven za čiščenje in ji dajo eleganten videz.
● EcoClean Direct: skoraj brez potrebnega čiščenja zahvaljujoč

posebnemu premazu na zadnji steni, ki samodejno absorbira
umazanijo.

Tehnični podatki
Tip konstrukcije : Prostostoječi
Dimenzije aparata : 850-865 x 600 x 600 mm 
Neto masa : 50,1 kg 
Bruto masa : 53,8 kg 
EAN koda : 4242005132874
Število prostorov - (2010/30/ES) : 1
Uporabna prostornina (prostora za peko) - NOVO (2010/30/ES) :
66 l 
Razred energijske učinkovitosti - (2010/30/ES) : A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,98
kWh/cikel 
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/
EC) : 0,79 kWh/cikel 
Indeks energijske učinkovitosti (2010/30/ES) : 95,2 % 
Priključna moč : 10300 W 
Tok : 3*16 A 
Napetost : 220-240 V 
Frekvenca : 50; 60 Hz 
Tip vtiča : brez vtikača
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Kuhališče:

- Steklokeramično kuhališče

- Spredaj levo: običajno kuhališče, 1.8 kW

- Zadaj levo: običajno kuhališče, 1.8 kW

- Zadaj desno: običajno kuhališče, 1.2 kW

- Spredaj desno: dvojno kuhališče, 2.2 kW

- Indikator preostale toplote za vsako kuhališče

Tip pečice / načini gretja:

- Pečica s/z 7 načini gretja: 3D vroči zrak, Zgornje/spodnje
gretje, Ventilatorski infra žar, Pizza stopnja, Spodnje gretje

- temperaturno območje

- Prostornina: 66 l

Rešetke / vodila

- Teleskopska izvlečna vodila kot dodatni pribor

Design:

- Pogrezljivi gumbi za upravljanje

- Velika prostornina pečice

Čiščenje:

- Samočistilne obloge: zadnja stranica

- Popolnoma steklena notranja stran vrat

Udobje:

- Upravljanje z LED zaslonom

- Elektronska ura

- Hitro segrevanje

- Halogenska osvetlitev

- S1

Pripadajoči pribor:

- Rešetka, Univerzalna ponev

Varnost:

- Otroška varnostna ključavnica

- Energijski razred (v skladu z EU št. 65/2014): A (na lestvici
energijskih razredov od A+++ do D)
Poraba energije v ciklu - konvencionalno ogrevanje: 0.98 kWh
Poraba energije v ciklu - ogrevanje s prisilnim kroženjem zraka:
0.79 kWh
Število prostorov za peko: 1
Toplotni vir: električna pečica
Prostornina pečice: 66 l

Tehnične informacije:

- Nominalna napetost: 220 - 240 V

- 10.3 kW

Dimenzije:

- Dimenzije aparata (VxŠxG): 850 mm x 600 mm x 600 mm

- Nastavljiva višina nog

2/3



Serie | 4, Prostostoječi električni štedilnik,
bela
HKN39A121

3/3


