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iQ700
Компактна пароварка
CD634GBS1, Нержавіюча сталь

Компактна духова шафа з функцією пари дозволяє
приготувати страву зберігаючи вітаміни, природний колір та
вигляд
✓ Зручність, зрозумілість, інтуїтивність: кольровий текстовий TFT
дисплей
✓ Бездоганно приготовлена страва завдяки cookControl Plus
✓ softMove: м'яке відкриття та закриття двері духової шафи
✓ Галогенове освітлення

Обладнання
Технічні дані
Колір/матеріал фронтальної панелі : Нержавіюча сталь
Вбудовуваний прилад / Прилад, що встановлюється окремо :
Вбудовуваний
Розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ) : 450 x 560 x 550
Розміри продукту (мм) : 455 x 594 x 548
Розміри продукту в упаковці (В х Ш х Г) (мм) : 525 x 650 x 705
Матеріал панелі управління : Stainless steel
Матеріал дверцят : Скло
Вага Нетто (кг) : 25,0
Сертифікати відповідності : CE, VDE
Довжина електричного кабеля (см) : 150
EAN код : 4242003658338
Струм (А) : 10
Напруга (В) : 220-240
Частота (Гц) : 50; 60
Тип штекера/електричної вилки : Gardy plug w/ earthing
Сертифікати відповідності : CE, VDE
Аксесуари в комплекті
1 x Перфорований парозбірник, розмір L
1 x Неперфорований парозбірник, розмір L
1 x Rубка
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Виготовлено БСХ за ліцензією на товарний знак Сіменс АГ
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Обладнання
Тип духової шафи та система нагрівання:
●

●
●

Компактна духова шафа-пароварка з 4 видами нагріву:
приготування на парі, делікатне розігрівання продуктів,
доведення страв до готовності, розморожування продуктів
Діапазон вибору температури 30 °C - 100 °C

●

Поворотний перемикач

●

Внутрішня камера з нержавіючої сталі

Очищення:
Повністю скляна внутрішня поверхня дверцят

Комфорт:
●
●

●

Кольровий TFT дисплей (2,8“) з сенсорними кнопками
Автоматичний вибір рекомендованого рівня температури з
можливістю зміни
Відображення поточної температури
Додаткові функції:
Автоматична програма видалення накипу
автоматична програма очищення
Автоматичний контроль нагрівання

●

Дверцята з механізмом плавного зачинення softClose

●

Система cookControl

●

Кількість автоматичних програм: 20 штук

●

Електронний годинник

●

Внутрішнє освітлення

●

Резервуар для води (1.3 літр)

●

Індикація низького рівня води в резервуарі

●

Парогенератори розміщено всередині внутрішньої камери

●

Вентилятор охолодження

●

Інформаційна клавіша

●

Пряма ручка

Система висувного механізму
●

Телескопічні направляючі Не пропонуються

Турбота про навколишнє середовище/Безпека:
●
●

●

Довжина основного кабеля: 120 см

●

Потужність підключення: 1.9 кВт

●

Розміри приладу (ВхШхГ): 455 мм x 595 мм x 548 мм

●

Внутрішній об'єм: 38 літр

Дизайн:

●

Технічні характеристики:

Максимальна температура нагрівання вікна дверцят: 40°C
Функція "Блокування від дітей"
Автоматичне захисне відключення
Кнопка СТАРТ
Електронний замок дверцят

●

Розміри ніші (ВxШxГ): 450 мм - 455 мм x 560 мм - 568 мм x
550 мм
Габарити та вказівки щодо встановлення приладу наведено у
схемах вбудовування
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Схеми вбудовування

