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iQ700, Indbygningsovn med
mikrofunktion, rustfrit stål
HM676G0S6S

Medfølgende tilbehør

1 x Emaljeret bageplade

1 x Stegerist

1 x Universalpande

Tilbehør

HZ66X650 Dekorationsliste
HZ634080 Bage- og stegerist, mikro
HZ633070 Profi bradepande, tåler pyrolyse
HZ633001 Låg til profi bradepande
HZ632070 Bradepande, tåler pyrolyse
HZ631070 Bageplade, emaljeret, tåler pyrolyse
HZ617000 Pizzaform 35 cm Ø
HZ532010 Bradepande anti-stick belægning
HZ531010 Bagepande anti-stick belægning
HZ327000 Pizzasten med brødspade af bøgetræ

Ovn med integreret mikrofunktion, hurtigstart, og varioSpeed
der forkorter tilberedningstiden med op til 50%. activeClean®
pyrolytisk selvrens gør rengøringen nem og enkel, og ovnen kan
fjernbetjenes med appen Home Connect.

✓ varioSpeed reducer tilberedningstiden med op til 50%.

✓ Med lynopvarmning opnås den ønskede temperatur hurtigere, og
med coolStart er det ikke nødvendigt at forvarme ovnen til frosne
færdigretter.

✓ activeClean®: pyrolytisk selvrens forvandler snavs til aske, som
derefter nemt kan tørres af med en klud.

✓ Med den brugervenlige Home Connect app kan du betjene ovnen,
uanset hvor du er enten via smartphone eller tablet.

✓ cookControl Plus har indbygget automatikprogrammer, der
garanterer en perfekt tilberedning.

✓ Brugervenlig menunavigation med gode displayfunktioner - TFT-
Touchdisplay.

✓ 4D-varmluft giver dig frit valg. Uanset hvor pladerne placeres i
ovnen, bliver resultatet altid perfekt.

✓ Teleskopudtræk i 1 niveau, enkel og nem håndtering af bageplader
og riste.

✓ Med softMove åbner og lukker ovnlågen dæmpet, det er lyden af
god kvalitet.

✓ Med recipeWorld finder du inspiration og opskrifter til
madlavningen.

Udstyr

Teknisk data

Mikroovnstype : Kombi mikrobølgeovn
Kontroltype : elektronisk
Farve / Materiale : rustfrit stål
Produktmål, mm : 595 x 594 x 548
Mål ovnrum (H x B x D i mm) : 357.0 x 480 x 392.0
Længde på elledning (cm) : 120
Nettovægt (kg) : 46,799
Bruttovægt (kg) : 49,2
EAN-kode : 4242003770276
Maksimal mikrobølgeeffekt (W) : 800
Tilslutningseffekt (W) : 3600
Strømstyrke (A) : 16
Elementspænding (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 50; 60
Stiktype : Schukostik med jord, uden stik
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Produceret af BSH med varemærkelicens fra Siemens AG
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Udstyr

Ovntype / Ovnfunktioner
● Ovnvolumen: 67 l
● 13 ovnfunktioner: 4D-varmluft, stor variogrill, øko varmluft, lille

variogrill, Over-/undervarme, Over-/undervarme eco, Pizzafunktion
50°C - 275°C, langtidsstegning, coolStart, undervarme, varmluft/
impulsgrill, Forvarmning af tallerkener, Holde varm

● Temperaturinterval 30 °C - 300 °C
● Yderligere opvarmningsmetoder: mikrofunktion, varmluft i

kombination med mikrofunktion - op til 50% hurtigere tilberedning
● Intelligent inverter-teknologi: den maksimale effekt reguleres til

600 watt over længere tid.
● coolStart tilbereder frossen mad hurtigere - vælg den højeste

anbefalte temperatur og tid, som er angivet på emballagen og tryk
start. Forvarmning er ikke nødvendig.

● cookControl Plus - automatikprogrammer med individuelle
anbefalinger og vejledning til et perfekt resultat

● Automatisk lynopvarmning
● ovnbelysningen kan slukkes, LED-belysning
● activeClean® - automatisk selvrens med pyrolyse
● softClose - dæmpet lukning af ovnlågen, softMove

Komfort
● Home Connect: trådløs betjening via smartphone eller tablet

Design
● Drejevælger
● 3,7" TFT-touchdisplay med klartekst og billeder
● Elektronikur
● Ovnrum i antracitemalje

Miljø og sikkerhed
● Fronttemperatur maks. 30 °C
● Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion,

restvarmeindikering, sikkerhedsafbryder for bageovn, start-/
stopagent, lågeafbryder, elektronisk dørlås

Tilbehør
● 1 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande
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Stregtegninger


