
HB 76G1260S vit 14290 kr*

HB 76G1560S rostfritt stål 14290 kr*

HB 76G1660S svart 14290 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. moms och miljöavgift
Miljöavgift ingår med 5 kr (exklusive moms)

Produktegenskaper

Ugnstyp / Ugnsfunktioner
k Ugnsvolym: 63 l
k Energieffektivitet A
k Ugn med titanGlansemalj
k 11 st ugnsfunktioner: upptining, varmluft eco,

varmhållning, liten variogrill, stor variogrill, varmluftgrill,
separat undervärme, 3D varmluft PLUS, över-/
undervärme, hydroBakning, pizzaläge

k cookControl - 40 automatiska program
k Temperaturintervall 30 - 300° C

Komfort
k Ugnsbelysning, 2 lampor
k Stektermometer
k Lukt och fettreduktion med aktivKat
k Mjukstängande ugnslucka - softClose
k Digitalur

Design
k Nedsänkbara vred med belysning
k Symboldisplay
k Displayfärg vit, med blå ljusdioder
k Fullglas innerdörr
k Panel i glas, rostfritt stål

Rengöring
k activeClean - pyrolytisk självrengöring

Snabbhet
k Snabbstart, med automatisk återgång
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Miljö och Säkerhet
k Säkerhet ugn: restvärmeindikering, elektronisk

barnspärr/funktionsspärr, mekanisk luckspärr,
säkerhetsavstängning för ugn, dörrlås aktiveras vid
pyrolysrengöring, inbyggd kylfläkt

k Löstagbara ugnsstegar tillåter att plåtar och
ugnsutrustning kan dras ut ca 80 %, och ändå hanteras
stabilt och säkert i ugnen

k Värmeskyddad ugnslucka 30º C, uppmätt vid 180º C
över- /undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på
ugnsluckan
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Medföljande tillbehör
2 x Emaljbakplåt, tål pyrolys
1 x Grillgaller
1 x Pyrolysfast långpanna
1 x Tillbehörshållare, pyrolys

Extra tillbehör / Passar till
HZ 24D300 Ångugnstillsats 2690 kr
HZ 317000 Pizzaform, 35 cm 375 kr
HZ 327000 Pizzasten med träspade 1190 kr
HZ 329000 Lukt- & fettfilter 225 kr
HZ 333001 Lock till långpanna HZ 333070 485 kr
HZ 334000 Ugnsgaller, ugnar med stegar 195 kr
HZ 338250 Teleskopskenor x 2 790 kr
HZ 338357 Teleskopskenor x 3. 1190 kr
HZ 390010 Stekgryta 1990 kr
HZ 915001 Glasform med lock 435 kr

EAN-kod
4242003576922

Basfakta
Anslutningseffekt (W): 3650
Mått i mm (H x B x D): 595 x 595 x 548
Nischmått i mm (H x B x D): 575-597 x 560-574 x 550
Anslutningskabelns längd (cm): 120

Övriga fakta
Spänning (V): 220-240

Skapad: 2015-02-20

Piktogramförklaringar

Energieffektivitetsklass A

EU:s energiklassmärkning, som har funnits sen
1995, ger standardiserade uppgifter om
hushållsapparaternas energi- och
vattenförbrukning. EU:s energiklassmärkning
går från A+++ (bäst) över A till G (sämst). Den
högsta energiklassmärkningen för ugnar, spisar,
vinskåp och torktumlare är för närvarande
energiklass A.

Varmluft Eco

Energisnål varmluftsfunktion, lämplig för
bakning och tillagning på en matlagningsnivå.
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3D -varmluft plus

Ger 15 % ökad luftcirkulation och fördelar
värmen jämnt i ugnen. Resultatet blir perfekt,
oavsett om du steker eller bakar på en, två eller
tre nivåer samtidigt.

activeClean® rengöringssystem (pyrolytisk
självrengöring)

Rester från bakning, grillning och stekning
förvandlas till aska under hög temperatur. Sen
är det bara att torka ur askan med en trasa. Du
slipper lägga tid på att rengöra ugnen.

cookControl autoprogram

Upp till 70 automatiska program – för kött, fisk,
grönsaker och gratänger.

hydroBaking

Fukt ur degen stannar kvar som ånga i ugnen
och återfuktar bröd och bakverk. Som blir
krispiga och knapriga på utsidan och saftiga
inuti.

Mjukstängande ugnslucka

Ugnen är utrustad med mjukstängande
ugnslucka, som eliminerar hårda ljud.

Barnsäkring

Barnsäkring innebär antingen barnsäker
funktionsspärr och/eller barnsäker luckspärr.

Stektermometer

Plugga in och välj temperatur från 30° – 99° C.
När maten uppnår den temperatur du valt,
ljuder en signal. Och samtidigt stängs ugnen av.

eco PLUS

Siemens har satsat mycket stora resurser på att
spara resurser. Och det är ett forskningsarbete
som betalat sig. Idag har Siemens en lång rad
produkter som ligger i topp vad gäller
energieffektivitet. Det är produkter som inte
bara sparar dyrbar energi, utan också pengar till
dig som användare, och väljer du någon av våra
eco PLUS-produkter gör du inte bara miljön en
tjänst, du sparar också pengar – med gott
samvete.

Siemens studioLine

Produkten säljs exklusivt av Siemens studioLine
återförsäljare. Kontakta Siemens Kundtjänst tfn
08/734 1200 för närmare information!
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