
HBG 655CS1S rostfritt stål

Produktegenskaper

Ugnstyp / Ugnsfunktioner
– Ugnsvolym: 71 l
– Energieffektivitet A+
– 13 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/
undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor
variogrill, liten grill, pizzaläge, separat undervärme,
skonsam tillagning 70-90°C, upptining, förvärmning,
varmhållning

– Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
– Praktiska ugnsfunktioner: temperaturförslag, visar
aktuell ugnstemperatur, uppvärmningskontroll,
AutoPilot, sabbatläge

– Flexibel matlagningshjälp med bak- och
matlagningsprogram

– Antal automatikprogram: 10 st
– Stektermometer

Design
– TFT-display med klartext och touch control
– ControlRing - smart och enkel styrning med kontrollring
– Mjukstängande ugnslucka - SoftClose, mjukt öppnande
- SoftOpen

– Elektronisk klocka
– Kavitet i antrasitemalj
– Invändig helglaslucka

Komfort
– EcoClean Direct rengöring på tak, gavlar och bakpanel
– Halogenbelysning, effektiv ugnsbelysning som kan
stängas av

– Snabbstart, med automatisk återgång
– Kan kompletteras med teleskopskenor som finns som
tillbehör

– Inbyggd kylfläkt

Miljö och Säkerhet
– Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärrför
ugnsfunktioner, säkerhetsavstängning för ugn,
restvärmeindikering, start- /stopptangent,
luckströmbrytare
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– Värmeskyddad ugnslucka 40º C, uppmätt vid 180º C
över- /undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på
ugnsluckan

Medföljande tillbehör
1 x Bakplåt, emalj
1 x Grillgaller
1 x Långpanna
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Extra tillbehör / Passar till
HEZ 327000 Pizzasten med träspade
HEZ 617000 Pizzaform, 35 cm
HEZ 631010 Ugnsplåt, non-stick
HEZ 631070 Ugnsplåt, emaljerad
HEZ 632010 Långpanna, non-stick
HEZ 632070 Långpanna, emaljerad, tål pyrolys
HEZ 633001 Lock till proffspanna
HEZ 633070 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys
HEZ 634000 Ugnsgaller (standard)
HEZ 638200 Teleskoputdrag x 2, fullt utdragbara
HEZ 638300 Teleskoputdrag x 3, fullt utdragbara
HEZ 660060 Dekorlist, svart
HEZ 6BMA00 Monteringsset för vertikal installation

EAN-kod
4242002842387

Basfakta
Anslutningseffekt (W): 3650
Mått i mm (H x B x D) (mm): 595 x 595 x 548
Nischmått i mm (H x B x D): 585 x 560 x 550
Anslutningskabelns längd (cm): 120

Övriga fakta
Timerfunktion: Elektronisk
Spänning (V): 220-240

Skapad: 2015-04-10

Piktogramförklaringar

AutoPilot
Bosch AutoPilot har upp till 70
inprogrammerade tillagningsprogram. När
du har lagt in din stek i ugnen väljer du
önskat program och knappar in råvarans vikt.
När stektiden är klar ljuder en signal och
ugnen stänger av sig själv.

Sabbath
Ugnen håller en temperatur på 85°C till 140°
C i 24 till 74 timmar med hjälp av Sabbath
inställningen

Display TFT med klartext
TFT-displayen ger en bättre kontrast och
skärpa, det är möjligt att tydligt se vad som
står i displayen från alla vinklar. Animationer
och färger kan även återges i högre kvalitet.

4D Hotair
Det nya 4D varmluftssystemet innebär att
den som lagar mat inte behöver testa vilken
fals i ugnen som passar bäst för att uppnå
det bästa resultatet. Den varma luften
fördelas jämnt i hela ugnen med hjälp av en
ny typ av fläkthjul som roterar i båda
riktningarna växelvis.
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EcoClean Direct
Direkt beläggning på alla väggar och tak. De
beläggda ytorna rengör sig själva när ugnen
används. Extra rengöringsprogram finns
tillgängligt och kan aktiveras om nödvändigt.

Varmluft Eco
Energisnål varmluftsfunktion lämplig för
bakning och tillagning på en
matlagningsnivå.

EcoSilence Drive™
Hjärtat i maskinen är motorn. Bosch
EcoSilence Drive är både tystare och
starkare än sina föregångare. Motorn har
inga kolborstar som vanliga motorer, och
därigenom elimineras friktion. Du får en
lägre energiförbrukning, mindre buller och
en produkt som håller längre.

Stektermometer
I Bosch ugnar finns en inbyggd
stektermometer. Stick in termometern i
råvaran och ställ in önskad kärntemperatur.
När temperaturen sedan uppnåtts ljuder en
signal och ugnen stänger av sig själv.

Funktionspärr
Med ett knapptryck låser du alla inställningar
i ugnen, vilket gör att barn inte kan ändra
inställningarna.

Bosch Selected
Bosch Selected är ett sortiment som säljs av
vissa återförsäljare.
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