
Siemens
HB86Q560N
Fornos compactos de micro-ondas

Anterior:

Seguinte:

Código EAN:
4242003302040

programa de vendas:

Forno Grelh.plano/variáv./halogéneo
HB86Q560N -inox

• Optimização do sistema de aquecimento através das inovações
disponibilizadas: resistências tradicionais, grelhador de quartzo e resistência por
lâmpada de halogeneo

• 4 modos de aquecimento : Aquecimento superior e inferior, Ar quente circulante,
Grelhador de potência variável de 3 níveis , Calor intensivo

• Aquecimento inferior autónomo

• Microondas de 900 W, 5 níveis de potência, combinavél com todos os modos de
aquecimento à excepção do calor intensivo

• Visor digital com relógio electrónico

• Legendas claras para modos de aquecimento e programas automáticos

• 51 Programas automáticos

• Função memória para 6 programas

• Possibilidade de programação até 3 potências sucessivas

• Cabo de ligação com ficha

• 34 l de capacidade, interior em inox

• Prato giratório 40 cm

• Controlo electrónico com teclas e comandos embutíveis

• 1 x Livro de cozinha, 2 x Grelha

Acessórios incluidos

1 x Livro de cozinha, 2 x Grelha

Acessórios opcionais

• HZ317000 Acessórios fogões/fornos
eléctricos

• HZ915000 Acessórios p/aparelhos de
micro-ondas

Cores disponíveis

HB86Q260N:Branco
HB86Q660N:Preto

Technical data

Características
Cor frontal do material : Inox
Dimensões do produto (mm) : 458 x
595 x 467
Comprimento do cabo de alimentação
eléctrica (cm) : 150
Peso líquido (kg) : 30,0
Peso bruto (kg) : 34,0
Potência máxima do microondas : 900
Número de níveis de potência : 5
Prato rotativo : Sim
Tipo de aquecimento : Ar quente, Calor
inferior, Calor superior/inferior, Combi
microwave constant, Grelh. grande
superf.variável, Microondas
Relógio : Não
Acessórios incluídos : 1 x Livro de
cozinha, 2 x Grelha
Cor principal do produto : Inox
Altura do produto : 458
Largura do produto sem pegas
desembalado em mm. : 595
Profundidade (mm) : 467
Características de consumo e
ligação
Potência máxima do microondas : 900
Corrente (A) : 16
Voltagem (V) : 230
Frequência (Hz) : 50
Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/
terra
Cor frontal do material : Inox
Cores alternativas disponíveis :
HB86Q260N, HB86Q660N
Certificados de aprovação : CE, VDE
Dimensions of the packed product (in) :
21.25 x 26.77 x 22.83
Net weight (lbs) : 66
Gross weight (lbs) : 75


