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Serie | 6 Magnetrons

HBC84H501
Combi-magnetron

De inbouwmagnetron voor een 45 cm nis:
voor het extra snel ontdooien, opwarmen
en bereiden van gerechten.
● AutoPilot 15: ieder gerecht wordt perfect met de 15

automatische programma's.
● Gewichtsautomaat: alleen het gewenste programma en

gewicht invoeren en het optimale verwarmingssysteem wordt
automatisch geselecteerd.

● Grill-functie: eenvoudig en snel perfecte grillresultaten dankzij
de krachtige grill.

Technische Data
Soort magnetron :  Combimagnetron
Soort besturing :  Elektronisch
Kleur / -materiaal voorzijde :  RVS
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) :

 454 x 594 x 570
Afmetingen binnenruimte hxbxd (mm) :  250 x 420 x 420
Lengte elektriciteitssnoer (cm) :  180
Nettogewicht (kg) :  35,0
Brutogewicht (kg) :  39,0
EAN-code :  4242002849539
Maximaal magnetronvermogen :  900
Aansluitwaarde (W) :  3600
Minimale smeltveiligheid (A) :  16
Spanning (V) :  220-230
Frequentie (Hz) :  50
Type stekker :  Schuko-/Gardy. met aarding

Toebehoren
1 x Hoge rooster
1 x Vlak rooster
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HBC84H501
Combi-magnetron

De inbouwmagnetron voor een 45 cm nis:
voor het extra snel ontdooien, opwarmen
en bereiden van gerechten.

Verwarmingssystemen en functies:

- Combi-magnetron met 4 verwarmingssystemen:
3D hetelucht Plus, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill,
Intensieve warmte

- Max. vermogen: 900 W | 5 Mmgnetronstanden: 90 W, 180 W,
360 W, 600 W, 900 W

- Vermogen grootvlakgrill: 1750 W

Design:

- Handgreep

- Kleur display rood

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 44 liter

- Ovenruimte: Grote roestvrijstalen ovenruimte

- Te verzinken draaiknoppen

- Digitale klok met dagtijdindic

- AutoPilot met 15 automatische programma's

- Magnetron en grill kunnen apart en gecombineerd
ingeschakeld worden

- Gewichtsautomaat voor 4 ontdooi- en 3 kookprogramma's

- Binnenverlichting

- Kinderbeveiliging

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Metalen draaiplateau Ø 36 cm

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-450 x 560-560 x 550 mm

- Voor inbouw in een 60 cm brede hoge kast

- Aansluitwaarde: 3.6 kW

- Lengte aansluitsnoer: 180 cm

- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de
maatschetsen aanhouden
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