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Serie | 8 Mikrovågsugnar

Kompakt inbyggnadsugn med
mikro
Svart
CMG633BB1

Kompaktugn med integrerad mikrovågsugn.
Den snabbaste vägen till bra resultat när du
ugnssteker och bakar.
● Ugn kombinerad med mikrovågsugn som ger snabb

uppvärmning och matlagning i kombination med varmluft.
● AutoPilot 14 - lyckas i köket tack vare 14 förinställda

automatiska program.
● TFT-display: lätt att använda tack vare kontrollring med text

och symboler
● Svart glasfront - ett stilrent alternativ till rostfritt stål.
● LED-belysning: perfekt ljus med minimal energiförbrukning.

Tekniska data
Typ av mikrovågsugn :  Mikrokombi
Typ av reglage :  Elektronisk
Färg / Material, front :  svart
Produktmått i mm (H x B x D) :  455 x 595 x 548
Ugnens invändiga mått (H x B x D i mm) :  237.0 x 480 x 392.0
Anslutningskabelns längd (cm) :  150
Nettovikt (kg) :  35,0
Bruttovikt (kg) :  38,0
EAN kod :  4242002807393
Max. mikrovågseffekt (W) :  900
Anslutningseffekt (W) :  3650
Säkring (A) :  16
Spänning (V) :  220-240
Frekvens (Hz) :  50; 60
Elkontakt :  jordad stickkontakt

Medföljande tillbehör
1 x Grillgaller
1 x Långpanna

'!2E20AC-iahdjd!
Extra tillbehör
HEZ324000 Grillgaller för spis/ugn, HEZ327000 Pizzasten med
träspade, HEZ617000 Pizzaform, 35 cm, HEZ631070 Ugnsplåt,
emaljerad, HEZ632070 Långpanna, emaljerad, tål pyrolys,
HEZ633070 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys, HEZ634080
Ugnsgaller (mikrovågsugn), HEZ660060 Dekorlist, svart
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Kompaktugn med integrerad mikrovågsugn.
Den snabbaste vägen till bra resultat när du
ugnssteker och bakar.

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Ugnsvolym: 45 l

- 6 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, varmluftgrill, stor
variogrill, liten grill, förvärmning

- Uppvärmningsmetoder med mikro: mikrovågor, ugn i
kombination med mikrovågor

- Temperaturintervall 30 °C - 275 °C

- Inverterteknologi - skonsam uppvärmning

- 5 effektlägen: (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) med
Inverter

- Praktiska ugnsfunktioner: temperaturförslag, visar aktuell
ugnstemperatur, uppvärmningskontroll, AutoPilot

- Flexibel matlagningshjälp med bak- och matlagningsprogram

- Antal automatikprogram: 14 st

Design

- TFT-display med klartext och touch control

- ControlRing - smart och enkel styrning med kontrollring

- Mjukstängande ugnslucka - SoftClose, mjukt öppnande -
SoftOpen

- Elektronisk klocka

- Ugnens insida i antracit-färgad emalj

Komfort

- LED-belysning, effektiv ugnsbelysning som kan stängas av

- Snabbstart, med automatisk återgång

- Inbyggd kylfläkt

Miljö och Säkerhet

- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärrför ugnsfunktioner,
säkerhetsavstängning för ugn, restvärmeindikering, start- /
stopptangent, luckströmbrytare

- Värmeskyddad ugnslucka 40º C, uppmätt vid 180º C över- /
undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
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