
Serie | 8, Kompaktiuuni
mikroaaltotoiminnolla, 60 x 45 cm,
teräs
CMG633BS1

Lisävarusteet
1 x Yhdistelmäritilä
1 x Uunipannu

Lisävarusteet
HEZ327000 : Paistokivi
HEZ530000 : Syvä pelti, kaksiosainen
HEZ531010 : Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely
HEZ532010 : Syvä uunipannu, tarttumaton pinta
HEZ617000 : Pizzapelti, pyöreä
HEZ631070 : Leivinpelti
HEZ632070 : Leivinpelti, pyrolyysin kestävä
HEZ634080 : Uuniritilä, mikro
HEZ660050 : Peitelista
HEZ660060 : Peitelista

Kompakti uuni, jossa myös
mikroaaltotoiminnot: nopeampaa leivontaa
ja ruoanvalmistusta.
● Mikroaallot soveltuvat ruoan pikalämmitykseen tai nopeampaan

ruoanvalmistukseen yhdistettynä uunin kiertoilmatoimintoon.
● AutoPilot 14: uunin automaattiohjelmat helpottavat oikean

valmistustavan löytämistä ruoalle ja auttavat saavuttamaan
täydellisen lopputuloksen.

● Kosketusnäyttö ja ohjausrengas näyttävät tekstin ja symbolit
selkeästi, jotta uunia on helppo käyttää.

● LED-valaistus: täydellinen valo pienemmällä
energiankulutuksella.

● SoftOpen- ja SoftClose-luukut aukeavat pehmeästi ja
äänettömästi.

Tekniset tiedot
Mikroaaltouunin tyyppi : Mikroaaltotoiminto ja grilli
Ohjauksen tyyppi : elektroninen
Etuosan väri / materiaali : teräs
Uunin sisätilan mitat (K x L x S) : 237.0 x 480 x 392.0 mm 
Hyväksyntätodistukset : CE, VDE
Virtajohdon pituus : 150 cm 
Nettopaino : 35,5 kg 
Bruttopaino : 37,8 kg 
EAN-koodi : 4242002789149
Mikroaaltoteho, maksimi : 900 W 
Liitännän arvo : 3600 W 
Tarvittava sulake : 16 A 
Jännite : 220-240 V 
Taajuus : 60; 50 Hz 
Pistokkeen tyyppi : Suko-pistoke,maadoitettu
Uunin sisätilan mitat (K x L x S) : 237.0 x 480 x 392.0 mm 

'!2E20AC-hijbej!

1/3



Serie | 8, Kompaktiuuni
mikroaaltotoiminnolla, 60 x 45 cm, teräs
CMG633BS1

Kompakti uuni, jossa myös
mikroaaltotoiminnot: nopeampaa leivontaa
ja ruoanvalmistusta.

Uunimalli / toiminnot

- Uunin tilavuus: 45 l

- 6 uuniohjelmaa: 4D-kiertoilma, kiertoilma Eco, kiertoilmagrilli,
suuri Vario-grilli, pieni grilli, esilämmitys

- Lämpötilavalinta: 30 °C - 275 °C

- AutoPilot-automaattiohjelmat helpottavat ruoanvalmistusta.
Esiasennetut toimintoasetukset 14 eri ruokalajille

- Lisätoiminnot, joissa mukana mikroaallot: mikroaaltotoiminto,
uuni-mikroaaltoyhdistelmä

- leivonta- ja paisto-ohjelmat

- Älykäs invertteriteknologia rajoittaa maksimitehon 600 W:iin
pidemmän käytön aikana.

Muotoilu

- TFT-kosketusnäyttö

- tehokas valo voidaan haluttaessa kytkeä pois käytöstä, LED-
valaistus

- Elektroninen kello, jossa hälytin- ja ajastustoiminnot

Käyttömukavuus

- Automaattinen pikakuumennus

- Luukun avautumissuunta: SoftClose-uuninluukku, joka avautuu
ja sulkeutuu pehmeästi, Alas avautuva

- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin

Turvallisuus

- Lämpösuojattu uuninluukku

- lapsilukitus uunitoiminnoille
jälkilämmön osoitin
automaattinen turvakatkaisu
Käynnistyspainike
luukun kytkin
mekaaninen luukun lukitus
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