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Serie | 8 Microgolfovens

Combi-microgolfoven met
pulseSteam, compact45
CNG6764S6 - inox

De compacte bakoven met magnetron,
PerfectBake en PerfectRoast: voor perfect
resultaat van uw gerechten - automatisch
en snel.
● PerfectBake Sensor en PerfectRoast thermometer: eenvoudig

perfecte bak- en braadresultaten bereiken.
● Microgolfoven met stoom: perfect en snel opwarmen.
● DishAssist: automatische regeling van de optimale warmte,

temperatuur en tijd voor ontelbare gerechten.
● TFT TouchScreen bediening: makkelijk gebruik dankzij de

controle ring met klare tekst en beelden.
● Home Connect : intelligente huishoudtoestellen voor

eenvoudig dagelijks gebruik

Technische Data
Type magnetron :  Combi met microgolfoven
Soort besturing :  Electronisch
Frontkleur / -materiaal :  inox
Afmetingen van het toestel (mm) :  455 x 595 x 548
Afmetingen van het toestel met verpakking (mm) :

 237.0 x 480 x 392.0
Lengte elektriciteitssnoer (cm) :  120
Nettogewicht (kg) :  41,0
Brutogewicht (kg) :  44,0
EAN-code :  4242002833644
Maximaal magnetronvermogen (W) :  1000
Aansluitwaarde (W) :  3650
Minimale smeltveiligheid (A) :  16
Spanning (V) :  220-240
Frequentie (Hz) :  50; 60
Type stekker :  Schuko-/Gardy. met aarding

Toebehoren geïntegreerd
1 x Geëmailleerd bakblik
1 x Combi rooster
1 x Universele braadslede

'!2E20AC-iddgee!
Toebehoren
HEZ324000 Inlegrooster voor universele braadslede, HEZ327000
Broodbaksteen, HEZ617000 Pizzavorm, HEZ625071 Braadplaat,
HEZ631070 , HEZ632070 , HEZ633070 Professionele pan,
HEZ634080 , HEZ636000 Glazen braadslede, HEZ915001 Glazen
braadpan
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Combi-microgolfoven met pulseSteam,
compact45
CNG6764S6 - inox

De compacte bakoven met magnetron,
PerfectBake en PerfectRoast: voor perfect
resultaat van uw gerechten - automatisch en
snel.

Reiniging:

- Pyrolytische reiniging

- Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat

- Microgolfoven top-deur

Oventype / verwarmingswijze:

- 14 verwarmingswijzen:
4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/ onderwarmte,
Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill,
Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Intensieve
warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Drogen,
Warmhouden

- Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: Regenereren,
Rijzen van deeg

- Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: Microgolf,
microCombi (varioSpeed)

- Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C

- Maximaal vermogen: 1000 W - 5 microgolf vermogens (90 W,
180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) met inverter

- Volume binnenruimte: 45 l

Comfort / Zekerheid:

- Home Connect via WLAN (bediening op afstand)

- 3 x 2,5" TFT grafische kleurendisplay met DirectTouch-functie

- Temperatuurvoorstel
Actuele temperatuuraanduiding
Weergave opwarming
Sabbath functie

- Extra functies:
Ontkalkingsprogramma
Droogfunctie

- Klapdeur, Oven met SoftClose deur, gedempt openen en
sluiten

- Assist: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten

- PerfectRoast: multipoint braadthermometer
PerfectBake: baksensor

- Elektronische klok

- Automatisch snel voorverwarmen

- LED-verlichting, Uitschakelbare ovenverlichting

- Waterreservoir, inhoud: 1 l

- Aanduiding leeg watterreservoir

- Dampgenerator buiten de ovenruimte

- Koelventilator

- Elektronische deurvergrendeling
Kinderbeveiliging
Veiligheidsuitschakeling
Aanduiding van de restwarmte
Start-/Stoptoets
Deurcontactschakelaar

- Koelfront Comfort: 30 °C (bij oven aan 180°C)

Inhangrooster / Uittreksysteem:

- Ovenruimte met inhangroosters en Telescopische rails op 1
niveau, pyrolysebestendig

Design:

- Intuïtieve bedieningsring

- Binnenruimte in antraciet email

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele
braadslede

Technische informatie:

- Lengte aansluitkabel: 120 cm

- Totale aansluitwaarde: 3.65 kW

- Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 595 x 548 mm

- Inbouwafmetingen (HxBxD): 450-455 x 560-568 x 550 mm
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Combi-microgolfoven met pulseSteam,
compact45
CNG6764S6 - inox


