
Informační list výrobku související s „NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ
PRAVOMOCI (EU) č. 65/2014“

Značka: Bosch

Identifikační značka modelu: HBG635BB1

Category of the household appliance model: - (-)

Index energetické účinnosti: 81,2

Třída spotřeby energie: A+

Spotřeba energie na cyklus v režimu s přirozenou konvenkcí: 0,87 kWh/cyklus

Spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0,69 kWh/cyklus

Počet pečicích prostorů: 1

Zdroj tepla: Elektrická

Objem: 71 l
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Počet varných zón a/nebo ploch: null {1}

Spotřeba energie varné desky přepočtená na kg: null

A B C D E F

Heating technology

Dimension:
Cooking zone Ø in cm / Cooking area
length and width in cm

Energy consumption cooking zone or
cooking area in Wh/kg

Information according EN 60350-2
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Serie�|�8�Mikrovlnné�trouby

Vestavná�mikrovlnná�trouba
BFL634GB1�černá

Vestavná�mikrovlnná�trouba�do�38�cm
vysoké�niky:�vhodná�pro�rozmrazování,
ohřívání�a�perfektní�přípravu�jídla.
● AutoPilot�7:�každé�jídlo�je�perfektně�připraveno�díky�7

přednastaveným�automatickým�programům.
● Váhová�automatika:�stačí�jen�vybrat�program�a�zadat�váhu,�a

optimální�stupeň�výkonu�se�nastaví�automaticky.
● Dvířka�otvíraná�do�strany:�komforní�otevírání�díky�závěsu

vlevo.
● ColorGlass:�černá�skleněná�přední�část�pro�perfektní

alternativu�k�nerezové�oceli.

Technické�údaje
druh�mikrovlnné�trouby�:� �pouze�mikrovlnný�ohřev
řízení� :� �elektrický
barva�/�materiál�přední�stěny�:� �černá
rozměry�spotřebiče�(mm)�:� �382�x�594�x�318
rozměry�varného�prostoru�(mm)�:� �220�x�350�x�270
délka�přívodního�kabelu�(cm)�:� �150
hmotnost�netto�(kg)�:� �19.000
hmotnost�brutto�(kg)�:� �21.000
max.�príkon�mikrovlnného�ohrevu�(W)�:� �900
počet�výkonových�stupňů�(ks)�:� �5
otočný�talíř� :� �Ne
materiál�varného�prostoru�:� �ušlechtilá�ocel
otevírání�dvířek�:� �tlačítko
hodiny� :� �Ano
barva�spotřebiče�:� �černá
výška�bez�pracovní�desky�(mm)�:� �382
šírka�(mm)�:� �594
hloubka�(mm)�:� �318
max.�príkon�mikrovlnného�ohrevu�(W)�:� �900
příkon�(W)�:� �1220
jištění�(A)� :� �10
napětí�(V)�:� �220-240
frekvence�(Hz)�:� �60;�50
typ�zástrčky�:� �Gardy�zástrčka�s�uzemněním
barva�/�materiál�přední�stěny�:� �černá
aprobační�certifikáty�:� �CE,�VDE
:� � x� x
:� � x� x
:� �18.50�x�18.11�x�26.37
:� � 41
:� � 46

'!2E20AC-ibdhfc!
zvláštní�příslušenství
HEZ6UCC0�,�Z11GT10X0�Skleněný�pekáč,�Z11GU20X0�skleněná
pánev,�Z11SZ00X0�SeamlessCombination�mounting�kit,
Z11SZ60X0�SeamlessCombination�45�+�14cm,�Z11SZ90X0
SeamlessCombination�60�+�45cm,�Z12CB10A0�,�Z12CM10A0
Moussaka�pan,�enamelled,�Z12CN10A0�Profi�pánev,�Z12CP10A0
Forma�na�pizzu,�Z12CQ10A0�Grilovací�plech,�Z12CU10A0�,
Z14CR10X0�,�Z1913X0�,�Z19DD10X0�Steam�set�for�ovens,
Z6390X0
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Vestavná�mikrovlnná�trouba
BFL634GB1�černá

Vestavná�mikrovlnná�trouba�do�38�cm
vysoké�niky:�vhodná�pro�rozmrazování,
ohřívání�a�perfektní�přípravu�jídla.

typ�pečicí�trouby�/�druh�ohřevu:

- Vestavná�mikrovlnná�trouba�s�1�druhem�ohřevu:
mikrovlnný�ohřev

- max.�výkon:�900�W;�5�možností�nastavení�mikrovlnného
výkonu�(90�W,180�W,360�W,600�W,�900�W)�s�invertorem

- objem�trouby�(21�l)

design:

- osvětlený�ovládací�prstenec,�ovládání�TouchControl

- vnitřní�povrch�pečicí�trouby:�antracitový�smalt

čištění:

- celoskleněná�vnitřní�strana�dvířek

komfort:

- 2,5"�barevný�textový�TFT-displej�vč.�češtiny,�dotyková�tlačítka

- AutoPilot

- dvířka�otvíraná�do�strany,�závěs�dveří�vlevo

- AutoPilot

- počet�automatických�programů:�7�ks

- LED�osvětlení

- tlačítko�info

- tlačítko�otevírání

bezpečnost:

- tlačítko�start

technické�informace

- délka�síťového�kabelu:�120�cm

- celkový�příkon�elektro:�1.22�kW

- rozměry�(VxŠxH):�382�mm�x�594�mm�x�318�mm

- Rozměry�niky�(vxšxh):�362�mm�-�382�mm�x�560�mm�-�568�mm
x�300�mm

- „potřebné�rozměry�naleznete�v�instalačních�materiálech“
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Vestavná�mikrovlnná�trouba
BFL634GB1�černá


