
4.  sērija,  Brīvi  stāvoša  gāzes-
elektriskā  plīts,  Balta
HXN390D20L

Brīvi  stāvoša  3D  gāzes  plīts  ar  karstu  gaisu:  
garšīgi  cepšanas  rezultāti  3  līmeņos  
vienlaikus.

Pievienotā  slodze  (W):  3300  W

Spraudņa  tips:  Schuko /  Gardy  spraudnis  ar  zemējumu

EK):  66  l

Tehniskie  dati

Lietojamā  jauda  (kameras)  —  JAUNĀ  DIREKTĪVA  (2010/30 /

•  Vadība,  izmantojot  LED  displeju  ar  sarkanu  apgaismojumu:  
vienkārša  darbība  un  tieša  piekļuve  laika  funkcijām.

Ierīces  izmēri:  850-865  x  600  x  600  mm

Enerģijas  patēriņš  ciklam  ventilatora  režīmā:  0,98  kWh /  ciklā

Frekvence  (Hz):  50-60  Hz

Izvēles  piederumi

Konstrukcijas  veids:  Brīvi  stāvošs

Energoefektivitātes  klase  DIREKTĪVA  (2010/30 /  EK):  A.

Energoefektivitātes  indekss  (2010/30 /  EK):  95,2%

Neto  svars  (kg):  53,1  kg

Integrētie  piederumi  1  x  Stiepļu  plaukts  1  x  
Universālā  panna

HEZ438301:  3  līmeņu  teleskopiskās  sliedes  gāzes-elektriskajai  plīts

Savienojuma  kabeļa  garums  (cm):  140  cm

Enerģijas  patēriņš  ciklā,  karstais  gaiss  -  (2010/30 /  EK):  0,79  kWh /  ciklā

HEZ438201:  2  līmeņu  teleskopiskās  sliedes  gāzes-elektriskajai  plīts

Strāva  (A):  16  A.

Kameru  skaits  —  DIREKTĪVA  (2010/30/EK):  1

Spriegums  (V):  220-240V

Bruto  svars  (kg):  56,7  kg
EAN  kods:  4242005041381
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Brīvi  stāvoša  3D  gāzes  plīts  ar  karstu  gaisu:  
garšīgi  cepšanas  rezultāti  3  līmeņos  
vienlaikus.

Drošība:

-  Degļi:  2  standarta,  1  ekonomiskā,  1  ātra

LPG  3B /  P  (37  mbar),  dabasgāzei  2Lw  (20  mbar),  dabasgāzei  2Ls  (13  
mbar)

3D  karstais  gaiss,  augšējā/apakšējā  apkure,  gaisa  cirkulācijas  
grils,  Picas  funkcija,  sildīšana  apakšā,  maigs  karstais  gaiss,  
maināms  grils  ar  lielu  virsmu

papildu

-  Halogēna  apgaismojums  cepeškrāsns  iekšpusē

Tīrīšana:

-  Stiepļu  plaukts,  universāla  panna

-  Aizmugure  kreisajā  pusē:  parasts  1,75  kW  deglis

-  Izmēri  (AxPxD):  850  mm  x  600  mm  x  600  mm

-  Tilpums:  66  l

-  Energoefektivitātes  klase  (ES  Nr.  65/2014):  A  (mērogā

Komforts:

-  Ātra  apkure

Tehniskie  dati:

-  Pogā  iebūvēts  elektriskais  šķiltavas  (aizdedze

-  Divdaļīgs  emaljas  režģis

Gāzes  plāksne:

-  Teleskopiskās  vadotnes  pieejamas  kā  piederumi

Cepeškrāsns  veids/apkures  veidi:

-  Elektriskā  pieslēguma  kopējā  vērtība:  3,3  kW  -  kopējā  vērtība.  

savienot  Gāze:  7,5  kW —  iestatīts  uz  2E  dabasgāzi  (20 mbar)

Dizains:

-  Standarta  atvilktne  virtuves  piederumiem

-  Kombinētā  virtuve,  brīvi  stāvoša  ar  7  apkures  funkcijām:

-  XXL  krāsns  ietilpība

-  Bērnu  slēdzene

Izmēri:

-  Priekšā  pa  kreisi:  3  kW  lieljaudas  deglis

-  Temperatūras  kontrole  diapazonā  no  50  °  C  līdz  275  °  C

-  Durvju  iekšējā  puse  ir  pilnībā  stikla

Standarta  aprīkojums:

-  Regulējamas  kājas

Cepeškrāsns  sliedes /  vadotnes

-  LED  displejs  (sarkans  fona  apgaismojums),  mehānisks

energoefektivitāte  no  A  +++  līdz  D)

-  Priekšā  labā  puse:  parasts  1,75  kW  deglis

-  kāpņu  rokturis

-  Elektroniskais  pulkstenis

Enerģijas  patēriņš  ciklam  parastajā  režīmā:  0,98  kWh  Enerģijas  
patēriņš  ciklam  režīmā  ar  ieslēgtu  ventilatoru:  0,79  kWh  Kameru  
skaits:  1  Siltuma  avots:  elektrisks  Tilpums:  66  l

-  Aizmugure  labajā  pusē:  1  kW  ekonomiskais  deglis

-  Termoelektriskā  gāzes  izplūdes  aizsardzība

ar  vienu  roku)

-  Stikla  vāks

-  Strāvas  vada  garums:  140  cm

-  Gāzes  plīts

-  Iekļauts  sprauslu  komplekts:  LPG  G30.31  28-30 /  37mbar,  ieslēgts
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