
Serie | 8

BFR634GS1, Inox
Microondas integrável

Acessórios opcionais
HEZ6UCC0 :

O micro-ondas integrável para nicho de 38
cm: utilize-o para descongelar, aquecer e
preparar refeições.
● AutoPilot 7: cada prato é um sucesso graças às 7 receitas pré-

programadas.
● Programa automático: só necessita de selecionar o programa

e o peso dos alimentos. O nível de potência ótimo seleciona-se
automaticamente.

● Abertura lateral: abertura conveviente, graças à dobradiça do
lado direito.

Technical data
Funções adicionais :  Apenas micro-ondas
Tipo de controlo :  Electrónicos
Cor frontal do material :  Inox
Dimensões do produto (mm) :  382 x 594 x 318
Dimensões da cavidade (mm) :  220 x 350 x 270
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :  150
Peso líquido (kg) :  16,726
Peso bruto (kg) :  19,0
Código EAN :  4242002813806
Max. nível de potência de micro-ondas :  900
Potência (W) :  1220
Corrente (A) :  10
Voltagem (V) :  220-240
Frequência (Hz) :  60; 50
Tipo de ficha :  Ficha Schuko/Gardy c/ terra
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Serie | 8 Micro-ondas

BFR634GS1, Inox
Microondas integrável

O micro-ondas integrável para nicho de 38
cm: utilize-o para descongelar, aquecer e
preparar refeições.

Tipo de forno /Modo de aquecimento:

- Micro-ondas, potência máxima: 900 W; 5 níveis de potência
(90 W,180 W,360 W,600 W,900 W)

- Tecnologia Inverter - antena giratória oculta que distribui as
ondas, sem necessidade de prato giratório e com uma maior
superfície útil de aquecimento. Mais rápido e eficiente

- Volume: 21 litros

- Porta com sentido de abertura para a direita

Design:

- Comando circular, TouchControl

Conforto:

- Visor TFT 2,5" - coloriodo com exibição de textos e com
botões touch

- AutoPilot: Programas automáticos

- Número de programas automáticos: 7

- Iluminação interior por LED

- Botão "Info"

- Porta com abertura eletrónica

Segurança e ambiente:

- Tecla de início/fim

Informação técnica:

- Dimensões do aparelho (AxLxP): 382 x 594 x 318 mm

- Dimensões do nicho (AxLxP): 362-382 x 560-568 x 300 mm

- “Por favor consulte o esquema técnico de instalação"

- Comprimento cabo elétrico: 150 cm

- Potência de ligação 1.22 kW
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