
Serie | 6, Inbyggnadsugn med
ångfunktion, 60 x 60 cm, Svart
HRA578BB0S

Medföljande tillbehör
1 x Bakplåt i emalj
1 x Grillgaller
1 x Långpanna

Extra tillbehör
HEZ317000 Pizzaform, 35 cm, HEZ327000 Pizzasten med
träspade, HEZ333001 Lock t långpanna, extra djup, HEZ530000
Tvådelat djup plåt, HEZ531000 Emaljerad plåt, HEZ531010 Plåt
med nonstick beläggning, HEZ532000 Extra djup emaljerad
långpanna, HEZ532010 Extra djup långpanna, HEZ533000
Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys, HEZ538000 Teleskopskena
1-nivå, HEZ538200 Teleskopskena 2-nivåer, HEZ538S00
Teleskopskena 3-nivåer, HEZ633001 Lock till proffspanna,
HEZ633070 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys, HEZ634000
Ugnsgaller (standard), HEZ638200 Teleskoputdrag x 2, fullt
utdragbara, HEZ638300 Teleskoputdrag x 3, fullt utdragbara,
HEZ660050 Accessory

Den inbyggda ugnen med ångfunktion:
skapa läckra bakresultat tack vare ånga och
varmluft.
● 3D Hotair: jämn värmefördelning ger perfekta resultat på upp

till tre nivåer.
● Hotair ånga: eftersom värme och fuktighet fördelas jämnt i

ugnen blir maten spröd på utsidan och saftig på insidan.
● AutoPilot 30: tillagar dina rätter perfekt, tack vare 30

förinställda automatiska program.
● Den vita LCD-displayen gör det enkelt att komma åt och

använda ugnsfunktioner.
● Kontrollknappar som går att trycka ut gör ugnens framsida lätt

att rengöra, och ger den en minimalistisk look.

Tekniska data
Färg / Material, front : Svart
Konstruktion : Inbyggd
Integrerat ugnsrengöringssystem : Pyrolys + Hydrolys
Nischmått (H x B x D) : 585-595 x 560-568 x 550 mm 
Produktmått (H x B x D) : 595 x 594 x 548 mm 
Emballagemått (H x B x D) : 675 x 690 x 660 mm 
Panelmaterial : glas
Material i luckan : glas
Nettovikt : 38,2 kg 
Nettovolym ugn : 71 l 
Ugnsfunktioner : Pizzaläge, Stor grill, Undervärme, Upptining,
varmhållning, Varmluft, Varmluftsgrill, Varmluft skonsam, Över-/
undervärme
Material i ugnsutrymmet : Other
Temperaturreglering : Elektronisk
Antal lampor : 1
Säkerhetsmärkning : CE, VDE
Anslutningskabelns längd : 120 cm 
EAN kod : 4242005319466
Antal hålrum - NY (2010/30/EC) : 1
Energieffektivitetsklass (2010/30/EU) : A
Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC) :
0,99 kWh/cycle 
Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY
(2010/30/EC) : 0,81 kWh/cycle 
Energieffektivitetsindex (2010/30/EC) : 95,3 % 
Anslutningseffekt : 3600 W 
Säkring : 16 A 
Spänning : 220-240 V 
Frekvens : 50; 60 Hz 
Elkontakt : Jordad stickkontakt
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Serie | 6, Inbyggnadsugn med ångfunktion,
60 x 60 cm, Svart
HRA578BB0S

Den inbyggda ugnen med ångfunktion:
skapa läckra bakresultat tack vare ånga och
varmluft.

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- 10 ugnsfunktioner: 3D varmluft plus, över-/undervärme,
varmluftgrill, stor variogrill, pizzaläge, separat undervärme,
upptining, varmhållning, skonsam varmluft, CircoSteam®

- Temperaturintervall 30 °C - 275 °C

- Volym: 71 l

Teleskopskenor

- Antal nivåer: 5 st

- Kan kompletteras med teleskopskenor som finns som tillbehör

Design

- Roterande vred, Nedsänkbara vred

- Extrastort ugnsutrymme i emalj

Rengöring

- Pyrolytisk självrengöring

- Cleaning Assistance hjälper att göra rent i ugnen enklare och
snabbare.

- Invändig helglaslucka

Komfort

- LCD-display (vit)

- Elektronisk klocka

- temperaturförslag
optisk temperaturkontroll sabbatläge

- temperaturförslag, optisk temperaturkontroll, automatisk
start, AutoPilot, sabbatläge, 30 st - Varje rätt blir en succé
med förinställda automatiska program.

- Slide® handtag

- Flexibel matlagningshjälp med bak- och matlagningsprogram

- Snabbstart, med automatisk återgång

- effektiv ugnsbelysning som kan stängas av, Halogenbelysning

- Vattenskål med en volym på 250 ml

- Inbyggd kylfläkt

Medföljande tillbehör

- 1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 30º C, uppmätt vid 180º C över- /
undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan

- Temperaturen på luckan förblir låg medan pyrolysprogrammet
är igång.

- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner,
restvärmeindikation, säkerhetsavstängning för ugn,
elektroniskt dörrlås, mekanisk luckspärr

Teknisk info

- Sladdlängd: 120 cm

- Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW

- Energiklass (enligt EU Nr. 65/2014): A
Energiförbrukning standarddrift:0.99 kWh
Energiförbrukning varmluftsdrift:0.81 kWh
Antal ugnsutrymmen: 1 Värmekälla: elektrisk Ungsutrymmets
volym:71 l

Mått:

- Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm

- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm -568 mm x
550 mm

- Vi rekommenderar att du väljer kompletterande produkter från
SER6, för att försäkra dig om en optimal designkombination av
dina inbyggda vitvaror.
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