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3HB508AP : Fog./fornos eléctr. emb./mont. 
sob banc.

1 x Grelha combi
1 x Assadeira universal

Cor frontal do material: Antracite
Tipo de construção: Encastrar
Sistema integrado para ajudar à limpeza: partes cataliticas
Medidas do nicho para instalação(mm): 575-597 x 560 x 
550
Material do painel de controlo: Vidro
Material da porta: Vidro
Peso líquido: 30.000
Volume util (da cavidade) - cavidade 1: 62
Método de cozedura: Calor inferior, Calor superior/inferior, 
circulação de ar, Descongelação, Fase para pizzas, Grelh. 
grande superf.variável, Grelh. peq. superf. variável, 
Grelhador com circ. de ar
Material da cavidade: 
Controlo de temperatura: Mecânico
Quantidade de luzes interiores: 1
Certificados de aprovação: AENOR, CE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica: 95.0
Iluminação interior: 1
Forno tipo gavetão: , 1x, saída isolada
Função relógio ligaç.do forno: Desligar, Despertador, Ligar
Acessórios incluídos: 1 x Grelha combi, 1 x Assadeira 
universal
: 
: 2300
: 
: 
: 

Consumo de energia convencional (kWh) - cavidade 1: 
0.85
Consumo energético ar forçado convecção (kWh) - 
cavidade 1: 0.79
Classificação da ligação eléctrica (W): 3580
Corrente (A): 16
Voltagem (V): 220-240
Frequência (Hz): 50; 60
Tipo de ficha: Sem ficha
: 
Cor frontal do material: Antracite
Cores alternativas disponíveis: 
Entrada de energia: Eléctricidade
Certificados de aprovação: AENOR, CE
: 
: x  x
: 26.18 x 24.99 x 24.99
: 65
: 70

• 3HB508AP Antracite
• Forno independente
• Design Plus
• Abertura rebatível
• Railes telescópicos "Quadro" 1 nível
• Iluminação do Forno
• Multifunção 8 funções: forno a lenha, turbo, assar, aquecimento 
inferior, turbo grill, grill duplo, grill simples, descongelar
• Pré-aquecimento rápido automático
• Grill rebatível para facilitar a limpeza
• Esmalte anti-aderente de alta resistência
• Auto-limpeza EcoClean na parede posterior
• Comandos ocultos
• 1 x Grelha combi, 1 x Assadeira universal


