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Cuptor compact cu aburi, Inox
CDG634BS1

Accesorii incluse
1 x Tavă pentru aburi, perforată, dimen. L, 1 x Tavă pentru aburi,
neperforată, dimen. L

Accesorii optionale
HEZ6SCC0 :

Cuptorul cu aburi: prepară alimentele
într-un mod delicat, reținând aroma și
vitaminele.
● Functie de generare a aburilor: pentru prepararea alimentelor

într-un mod delicat și sănătos.
● AutoPilot 20: fiecare preparat este un adevărat succes datorită

programelor automate presetate 20.
● Control display TFT: ușor de utilizat datorită selectorului și a

afisarii textului integral și a simbolurilor.
● Ușă cu clapeta cu funcții SoftOpen și SoftClose: Ușa se

deschide și se inchide foarte ușor și silentios.

Date tehnice
Culoare / material panou frontal :  Inox
Forma constructiva :  incorporat
Dimensiuni nisa (IxLxA) (mm) :  450-455 x 560-568 x 550
Dimensiuni aparat (mm) :  455 x 594 x 548
Dimensiuni aparat ambalat (mm) :  520 x 650 x 710
Material panou de control :  Inox
Material usa :  Sticlă
Greutate netă (kg) :  24,523
Certificate de autorizare : 
Australia Standards, CE, Eurasian, Ukraine, VDE
Lungime cablu de alimentare (cm) :  150
Cod EAN :  4242002789132
Amperaj (A) :  10
Tensiune (V) :  220-240
Frecventa (Hz) :  50; 60
Tip stecher :  Schuko-/Gardy cu împământare
Certificate de autorizare : 
Australia Standards, CE, Eurasian, Ukraine, VDE
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Cuptor compact cu aburi, Inox
CDG634BS1

Cuptorul cu aburi: prepară alimentele într-un
mod delicat, reținând aroma și vitaminele.

TIP CUPTOR / MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Cuptor compact cu aburi - 4 funcții: Aburi, Regenerare /
Reîncălzire, Fermentare (ex: iaurt), Decongelare

- Setare electronică a temperaturii în intervalul 30 °C - 100 °C

- Volum interior: 38 l

DESIGN:

- Inel rotativ pentru control intuitiv

- Interior din inox

CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE:

- Uşa interioară complet din sticlă

CONFORT:

- Afișaj color TFT 2,5“ cu meniu text și taste touchControl

- Recomandarea temperaturii pentru gătire
Afişarea temperaturii curente
Control preîncălzire
AutoPilot

- Funcții suplimentare:
Program pentru decalcifiere
Controlul automat al punctului de fierbere

- Uşă cu deschidere rabatabilă, Ușă cu sistem SoftClose,
softOpen

- Utilizare ușoară: indicații și sfaturi de utilizare

- Număr programe automate: 20

- Afişaj digital cu programator electronic pentru pornire şi
oprire automate

- Iluminare interioară

- Rezervor de apă - 1.3 l

- Indicator rezervor de apă gol

- Cavitate interioară pentru generare aburi

- Ventilator de răcire integrat

- Tastă Info pentru obținere de informații suplimentare

- Mâner tip bară din inox

ACCESORII:

- Accesorii incluse: 1 x Tavă pentru aburi, perforată, dimen. L, 1
x Tavă pentru aburi, neperforată, dimen. L

PROTECŢIE ŞI SIGURANŢĂ:

- CoolDoor - temperatura maximă a geamului: 40° C ( în partea
centrală a geamului, funcție încălzire superioară/inferioară la
180° C, durata 1 h)

- Sistem de protecţie împotriva accesului copiilor
Deconectare automată de siguranţă
Tasta Start/Stop
Comutator contact uşă

DETALII TEHNICE

- Cablu de alimentare: Cablu de conectare: 150 cm

- Putere maximă consumată: 1.75 kW

- Dimensiuni (ÎxLxA): 455 mm x 594 mm x 548 mm

- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 560 mm - 568 mm x 450 mm - 455
mm x 550 mm

- „Va rugăm sa consultați dimensiunile specificate în schița de
instalare”

2/3



Serie | 8 Cuptoare cu aburi

Cuptor compact cu aburi, Inox
CDG634BS1

3/3


