
INFORMAČNÍ LIST
BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Pekařská 695/10b, 155 00 Praha 5

Obchodní značka BSH

Značka SIEMENS

Prodejní označení HS858GXS1
Třída účinnosti dutého prostoru A (nejvyšší) - G (nejnižší) A+
Spotřeba energie (kWh) - konvenční ohřev (při normalizované zátěži) 0,87
Spotřeba energie (kWh) - horký vzduch (při normalizované zátěži) 0,69
Užitečný objem dutého prostoru (l) 71
Velikost zařízení (l):

malé: 12 l ≤ V < 35 l
střední: 35 l ≤ V < 65 l

velké: 65 l ≤ V 
Doba potřebná k tepelné úpravě normalizované zátěže při konvenčním ohřevu 
(min.)
Doba potřebná k tepelné úpravě normalizované zátěže při horkém vzduchu 
(min.)

41,5

Hlučnost (dB (A) re 1 pW) 50
Spotřeba energie, jestliže není spuštěna žádná funkce a trouba je v režimu 
s nejnižší spotřebou energie

─

Plocha největšího plechu na pečení (cm2) 1290

Upozornění: vývojové změny vyhrazeny.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 
Aktuální návod najdete na webových stránkách www.siemens-home.com/cz.
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INFORMAČNÝ LIST
BSH domácí spotřebiče s.r.o., org. zložka Bratislava, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava

Obchodná značka BSH

Značka

Predajné označenie

Trieda účinnosti dutého priestoru   A (najvyššia) - G (najnižšia)
Spotreba energie (kWh) - konvenčný ohrev  (pri normalizovanej záťaži)
Spotreba energie (kWh) - horúci vzduch  (pri normalizovanej záťaži)
Užitočný objem dutého priestoru (l)
Veľkosť zariadenia (l):

malé: 12 l ≤ V < 35 l
stredné: 35 l ≤ V < 65 l

veľké: 65 l ≤ V
Čas potrebný na tepelnú úpravu normalizovanej záťaže pri konvenčnom ohreve
(min.)
Čas potrebný na tepelnú úpravu normalizovanej záťaže pri horúcom vzduchu
(min.)
Hlučnosť (dB (A) re 1 pW)
Spotreba energie, ak nie je spustená žiadna funkcia a rúra je v režime s
najnižšou spotrebou energie
Plocha najväčšieho na pečenie (cm2)

Upozornenie: vývojové zmeny vyhradené.

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia.
Aktuálny návod nájdete na webových stránkach www.siemens-home.com/sk.
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