
Siemens
HB933R52
Forno eléctrico de embutir

Anterior:

Seguinte:

Código EAN:
4242003639528

programa de vendas:

HB933R52 Inox

Tipo de forno /Modo de aquecimento:
• Sistema de aquecimento multifunção (8 funções): grill, grill total, grill com ar

quente, função pizza, ar quente circulante, calor superior/inferior com ar quente
circulante, calor inferior com ar circulante e calor inferior/superior.

• Capacidade do forno 77 litros

• Turbina de arrefecimento

Limpeza:
• Paredes lisas com grelhas cromadas

• Paredes laterais catalíticas

Sistema de extracção de tabuleiros:
• Equipado com suporte telescópico de 1 nível

Conforto:
• Relógio electrónico, com regulação da duração e fim de confecção

• Iluminação interior através de duas lâmpadas

Medidas (mm)
• Aparelho (AxLxP): 480 x 896 x 566

• Nicho (AxLxP): 467 x 860 x 560

Acessórios:
• 2 x Tabuleiro esmaltado, 2 x Grelha combi

Acessórios incluidos

2 x Tabuleiro esmaltado, 2 x Grelha
combi

Acessórios opcionais

Cores disponíveis

Technical data

Características
Cor frontal do material : Inox
Tipo de construção : Encastrar
Medidas do nicho para
instalação(mm) : 467 x 860 x 560
Dimensões do produto (mm) : 480 x
896 x 566
Material do painel de controlo : Inox
Material da porta : Vidro
Peso líquido (kg) : 50,0
Método de cozedura : Ar quente,
Calor infer. com circ. de ar, Calor
superior/inferior, circulação de ar, Fase
para pizzas, Grelhador com circ. de
ar, Grelhador de grande superfície,
Grelhador de peq. superfície
Material da cavidade : Enameled
Controlo de temperatura : Mecânico
Quantidade de luzes interiores : 2
Certificados de aprovação : CE
Comprimento do cabo de alimentação
eléctrica (cm) : 115
Iluminação interior : 2
Forno tipo gavetão : 1x, saída isolada
Função relógio ligaç.do forno : Desligar,
Despertador, Ligar
Acessórios incluídos : 2 x Tabuleiro
esmaltado, 2 x Grelha combi
Broil Element Wattages cavity 1 (W) :
3000
Características de consumo e
ligação
Consumo de energia convencional
(kWh) - cavidade 1 : 1,45
Consumo energético ar forçado
convecção (kWh) - cavidade 1 : 1,31
Classificação da ligação eléctrica (W) :
3300
Corrente (A) : 16
Voltagem (V) : 220-240
Frequência (Hz) : 50; 60
Cor frontal do material : Inox
Entrada de energia : Eléctricidade
Certificados de aprovação : CE
Dimensions of the packed product (in) :
23.62 x 37.99 x 25.98
Net weight (lbs) : 110
Gross weight (lbs) : 136
Comprimento do cabo de alimentação
eléctrica (cm) : 115
Medidas do nicho para
instalação(mm) : 467 x 860 x 560
Dimensões do produto (mm) : 480 x
896 x 566
Peso líquido (kg) : 50,0
Peso bruto (kg) : 62,0
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