
•  Juhtimine  punase  valgustusega  LED-ekraani  kaudu:  lihtne  juhtimine  

ja  otsene  juurdepääs  ajafunktsioonidele.

Kasulik  võimsus  (kambrid)  –  UUS  DIREKTIIV  (2010/30 /

Pinge  (V):  220-240V

Sagedus  (Hz):  50-60  Hz

Tehnilised  andmed

EC):  66  l

Pistiku  tüüp:  Schuko /  Gardy  maandusega  pistik

Energiatõhususe  klassi  DIREKTIIV  (2010/30 /  EÜ):  A.

Integreeritud  tarvikud  1  x  traatrest  1  x  universaalne  
pann

Konstruktsiooni  tüüp:  eraldiseisev

Valikulised  tarvikud

Seadme  mõõdud:  850-865  x  600  x  600  mm

Tsükli  energiatarve  ventilaatori  sisselülitatud  režiimis:  0,98  kWh /  tsükkel

Ühenduskaabli  pikkus  (cm):  140  cm

Energiatarve  tsükli  kohta,  kuum  õhk  -  (2010/30 /  EÜ):  0,79  kWh /  tsükkel

HEZ438201:  2-tasandilised  teleskooptorud  gaasi-elektripliidi  jaoks

Netokaal  (kg):  53,1  kg

Energiatõhususe  indeks  (2010/30 /  EÜ):  95,2%

HEZ438301:  3-tasandilised  teleskooptorud  gaasi-elektripliidi  jaoks

EAN  kood:  4242005041381

Täiskaal  (kg):  56,7  kg

Ühendatud  koormus  (W):  3300  W

Kambrite  arv  –  DIREKTIIV  (2010/30 /  EÜ):  1

Vooluvool  (A):  16  A.
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Mõõdud:

-  Lapselukk

-  Vasak  ees:  3  kW  suure  võimsusega  põleti

-  Kombineeritud  köök,  eraldiseisev  7  küttefunktsiooniga:

-  Temperatuuri  reguleerimine  vahemikus  50  °  C  -  275  °  C

-  XXL  ahju  maht

energiatõhusus  vahemikus  A  +++  kuni  D)

-  Parem  esiosa:  tavaline  1,75  kW  põleti

-  Ukse  sisekülg  on  täielikult  klaasist

-  Reguleeritavad  jalad

Ahju  siinid/juhikud

-  LED-ekraan  (punane  taustvalgus),  mehaaniline

Standardvarustus:

-  Parem  taga:  1  kW  säästupõleti

Tsükli  energiatarve  tavarežiimis:  0,98  kWh  Energiatarve  
tsükli  jaoks  sisselülitatud  ventilaatoriga  režiimis:  0,79  kWh  
Kambrite  arv:  1  Soojusallikas:  elektriline  Maht:  66  l

-  Termoelektriline  gaasi  väljavoolu  kaitse

-  redeli  käepide

-  Elektrooniline  kell

-  Sisaldab  düüside  komplekti:  LPG  G30.31  28-30 /  37mbar,  sees

-  Gaasipliit

-  Klaasist  kaas

-  Toitejuhtme  pikkus:  140  cm

ühe  käega)

lisaks

-  Ahju  sees  halogeenvalgustus

Puhastamine:

-  Traatrest,  universaalne  pann

-  Põletid:  2  tavalist,  1  ökonoomne,  1  kiire

Turvalisus:

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

(13  mbar)

3D  kuum  õhk,  ülemine/alumine  soojendus,  õhuringlusgrill,  pitsa  
funktsioon,  alumine  soojendus,  õrn  kuum  õhk,  suure  pinnaga  
muudetav  grill

-  Energiatõhususe  klass  (EL  Nr.  65/2014):  A  (skaalas

-  Mahutavus:  66  l

-  Taga  vasak:  tavaline  1,75  kW  põleti

-  Mõõdud  (KxLxS):  850  mm  x  600  mm  x  600  mm

Tehnilised  andmed:

-  Nupu  sisse  integreeritud  elektriline  tulemasin  (süüde

-  Kaheosaline  emailrest

-  Lisatarvikuna  saadaval  teleskoopjuhikud

Mugavus:

-  Kiire  soojenemine

Disain:

Ahju  tüüp/küttetüübid:

-  Elektriühenduse  koguväärtus:  3,3  kW  -  koguväärtus.  

ühendada  Gaas:  7,5  kW  –  seatud  2E  maagaasile  (20  

mbar)

-  Standardne  sahtel  köögitarvikute  jaoks

Gaasiplaat:
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