
Serie | 8, Vgradna pečica z
mikrovalovno funkcijo, 60 cm, črna
HMG6764B1

Posebni dodatni pribor
HEZ327000 : Kamnita plošča za peko
HEZ532010 : Pekač

Vgradna pečica s funkcijami PerfectBake,
PerfectRoast in funkcijo mikrovalov: jedi
vam bodo popolnoma uspele, tudi če vam
primanjkuje časa.
● Mikrovalovi: za hitro pogrevanje ali za hitro kuhanje v

kombinaciji z vročim zrakom.
● 4D vroč zrak: enakomerna porazdelitev toplote za popolne

rezultate – na kateri koli ravni.
● Assist: avtomatska nastavitev optimalnega načina segrevanja,

temperature in časa za nešteto jedi.
● Upravljanje s TFT zaslonom na dotik: enostavna uporaba po

zaslugi upravljalnega gumba s polnim besedilom in simboli.
● Samočiščenje s pirolizo: brez utrudljivega čiščenja po zaslugi

avtomatske samočistilne funkcije.

Tehnični podatki
Vrsta mikorvalovne pečice : 
Kombinirano delovanje z mikrovalovno pečico
Način upravljanja :  elektronski
Barva / Material sprednje ploskve :  črna
Dimenzije aparata (mm) :  595 x 594 x 548
Dimenzije prostora (mm) :  357.0 x 480 x 392.0
Dolžina priključnega kabla (cm) :  120
Neto masa (kg) :  44,693
Bruto masa (kg) :  47,1
EAN koda :  4242002808246
Max. moč mikrovalovne pečice (W) :  800
Priključna moč (W) :  3600
Tok (A) :  16
Napetost (V) :  220-240
Frekvenca (Hz) :  60; 50
Tip vtiča :  Schuko-/Gardy vtikač z ozemlji
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Vgradna pečica s funkcijami PerfectBake,
PerfectRoast in funkcijo mikrovalov: jedi
vam bodo popolnoma uspele, tudi če vam
primanjkuje časa.

Tip pečice / načini gretja:

- Pečica z mikrovalovi s/z 12 načini gretja: 4D vroči zrak, Vroči
zrak Eco, Zgornje/spodnje gretje, Zgornje/spodnje gretje Eco,
Ventilatorski infra žar, Velikopovršinski žar, Malopovršinski žar,
Pizza stopnja, Spodnje gretje, Kuhanje pri nizki temperaturi,
Hitro segrevanje, Ohranjanje toplote

- Dodatni načini gretja z mikrovalovko: mikrovalovi, kombinirano
delovanje z mikrovalovi

- Inteligentna inverter tehnologija: največja izhodna moč se bo
pri daljšem delovanju nastavila na 600 W

- Temperaturno območje: 30 °C - 300 °C

- Prostornina: 67 l

Rešetke / vodila

- Število nivojev za peko: 5 KOS

- Enonivojska teleskopska izvlečna vodila, primerna za čiščenje
s pirolizo

Design:

- Napredni upravljalni gumb

Čiščenje:

- Piroliza - samočistilna avtomatika

Udobje:

- 3x2,5“ barvni TFT zaslon s TouchControl senzorskim
upravljanjem

- Elektronska programska ura

- Samodejno predlaganje temperature Prikaz dejanske trenutne
temperature Prikaz trenutne temperature v pečici Nastavitev
Sabbath

- Klasično odpiranje, SoftClose - nežno zapiranje, SoftOpen in
SoftClose: nežno odpiranje in zapiranje vrat pečice

- Podolgovat ročaj

- Napredni samodejni programi Bosch Assist

- Senzor za avtomatsko peko PerfectBake Tritočkovna sonda za
pečenje PerfectRoast

- Hitro segrevanje

- LED osvetlitev, stikalo za osvetlitev pečice

- Hladilni ventilator

Pripadajoči pribor:

- Univerzalna ponev, Pekač, emajliran, Rešetka

Varnost:

- Zelo nizka temperatura vrat

- Samodejno zaklepanje vrat med pirolizo Otroška varnostna
ključavnica Varnostni izklop Prikaz preostale toplote Tipka za
vklop Vratno stikalo

Tehnične informacije:

- Dolžina električnega kabla: 120 cm

- Nominalna napetost: 220 - 240 V

- Skupna priključna moč: 3.6 kW

Dimenzije:

- Dimenzije aparata (VxŠxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm

- Dimenzije niše (VxŠxG): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568
mm x 550 mm

- »Prosimo, upoštevajte dimenzije, navedene v skici za
namestitev«

- Priporočamo vam, da izberete primerni aparat znotraj naše
produktne skupine SER8, da si zagotovite najboljši izgled in
kombinacijo vaših vgradnih aparatov.
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