N 70
ФУРНА ЗА ВГРАЖДАНЕ
B25CR22N1 НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Фурна за вграждане с CircoTherm® - всепризнатата система на
Neﬀ за циркулация на горещ въздух
√ CircoTherm® - изключителната система на Neﬀ за циркулация
на горещ въздух за едновременно готвене на до 3 нива
√ Перфектната комбинация от системи за самопочистване:
Пиролиза за почистване на вътрешността на фурната при
упорити замърсявания.
√
√ EasyClean® - бързо почистване с грижа за околната среда.
√ ShiftControl - бързо навигиране през менютата и лесно
управление посредством TFT дисплей.
√ Стандартно отваряне

Features
Техническа информация
цвят/материал на лицето : неръждаема стомана
за вграждане/ свободностоящ : Вграден
интегрирана система за почистване : Пиролитичен, Хидролитичен
р-ри на нишата за монтаж (В х Ш х Д) : 560-568 x 585-595 x 550
размери на уреда (mm) : 595 x 596 x 548
размери на опакован уред (В х Ш х Д) (mm) : 670 x 670 x 680
материал на панела за управление : неръждаема стомана
материал на вратата : стъкло
Нето тегло (kg) : 38,0
използваем обем на раб. камера 1 (l) : 71
начин на нагряване : , горещ въздух, горещ въздух - еко, горно/
долно нагряване, готвене при ниска температура, грил на
половината ширина, грил по цялата ширина, грил с циркулация
на въздуха, долно нагряване, настройка за печене на хляб,
настройки за втасване на тесто, настройки за пица
материал на първа работна камера : Емайлиран
контрол на температурата : електронно
брой лампи : 1
сертификати за одобрение : CE, VDE
Дължина на захранващия кабел (cm) : 120
EAN код : 4242004199441
Number of cavities (2010/30/EC) : 1
Клас на енергийна ефективност (2010/30/EC) : A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :
0,69
Energy efﬁciency index (2010/30/EC) : 81,2
мощност на електрическата връзка (W) : 3600
Енергия (A) : 16
напрежение : 220-240
честота (Hz) : 50; 60
Вид щепсел : Gardy щепсел със заземяване
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N 70
ФУРНА ЗА ВГРАЖДАНЕ
B25CR22N1 НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Features
Функции за готвене
●

Фурна за вграждане с 12 начина на нагряване: CircoTherm®,
горещ въздух - еко, горно/долно нагряване, горно/долно
нагряване еко, инфра-грил с циркулация на въздуха, Varioгрил за голяма повърхност, Vario-грил за малка повърхност,
нагряване „Пица”, настройка за печене на хляб, долно
нагряване, готвене при ниска температура, втасване на тесто

●

Регулиране на температурата от 40 °C - 275 °C

●

Обем: 71 л

Дизайн
●

TFT дисплей

●

Вътрешна повърхност на нишата: емайл антрацит

Почистване
●

Пиролиза – автоматично самопочистване

●

EasyClean® система за почистване

●

Изцяло стъклена вътрешна страна на вратата

Комфорт
●

●

●

●

2,5“-TFT- цветен и текстови дисплей с Touch-Control
управление
Автоматично предложение за температура
Показване на температурата във фурната
Визуален контрол на температурата
Настройка Sabbath
Допълнителни функции:
Функция за готвене на пара (само когато е сложен комплекта
за готвене на пара)
Електронен програмен часовник: включване,
изключване, аларма, показване на часа

●

Бързо загряване

●

Халогенно осветление, отделен бутон за осветлението

●

Охлаждащ корпуса вентилатор

●

Вентилатор от неръждаема стомана

●

Бутон за информация

●

Продълговата дръжка

Решетки / водачи
●

Фурна с обикновени водачи, които носят тавите. Телескопични
водачи могат да бъдат закупени като допълнителен аксесоар

Аксесоари
●

2 х охладителя, 1 х поставка за яйца, 1 х кутия за лед

Околна среда и сигурност
●
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Заключване за защита от деца с индивидуална настройка
Защитно автоматично изключване
Индикация за остатъчна топлина
Стартов бутон
Превключвател на вратата

Техническа информация:
●

Дължина на кабела на ел. мрежа: 120 см

●

Номинална мощност: 3.6 kW

●

Размери на уреда ( В x Ш x Д): 595 мм x 596 мм x 548 мм

●

●

●

Размери на нишата (В x Ш x Д): 560 мм - 568 мм x 585 мм - 595
мм x 550 мм
Моля, имайте предвид размерите за вграждане, които са
показани на чертежа за монтаж
Клас на енергийна ефективност (съгл. EU Nr. 65/2014): A+
Енергиен разход на цикъл в конвенционален режим: 0.87 kWh
Енергиен разход на цикъл в режим циркулация: 0.69 kWh
Брой на отделенията: 1
Топлинен източник: електрически
Обем на фурната: 71 л
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N 70
OVEN
B25CR22N1, STAINLESS STEEL
BCR2522N
Built-in oven with CircoTherm® - Neﬀ's award-winning hot air
system
√ CircoTherm® - Neﬀ’s outstanding hot-air system for simultaneous
baking and roasting on up to 3 levels
√ The duo for perfect cleaning: Pyrolysis after heavy use - the oven
interior cleans itself.
√
√ EasyClean® - the environment-saving option for fast oven
cleaning.
√ ShiftControl - fast navigation through menus and simple
operation with the TFT display.
√ Hinged door

Features
Техническа информация
Color / Material Front : Stainless steel
Built-in / Free-standing : Built-in
Integrated Cleaning system : Hydrolytic, Pyrolytic
Required niche size for installation (HxWxD) : 560-568 x 585-595 x
550
Dimensions of the product (mm) : 595 x 596 x 548
Dimensions of the packed product (HxWxD) (mm) : 670 x 670 x 680
Control Panel Material : Stainless steel
Door Material : Glass
Net weight (kg) : 38.0
Usable volume of cavity (l) : 71
Cooking method : , Bottom heat, Bread Baking Setting, Conventional
heat, Dough proving setting, Full width grill, Half width grill, Hot Air,
Hot Air-Eco, Hot air grilling, low temperature cooking, Pizza setting
First cavity material : Enamelled
Temperature control : electronic
Number of interior lights : 1
Approval certiﬁcates : CE, VDE
Length electrical supply cord (cm) : 120
EAN code : 4242004199441
Number of cavities (2010/30/EC) : 1
Energy efﬁciency : A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0.87
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :
0.69
Energy efﬁciency index (2010/30/EC) : 81.2
Electrical connection rating (W) : 3600
Current (A) : 16
Voltage (V) : 220-240
Frequency (Hz) : 50; 60
Plug type : Gardy plug w/ earthing
Включени аксесоари
1 x enamel baking tray, 1 x combination grid, 1 x universal pan
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N 70
OVEN
B25CR22N1, STAINLESS STEEL
BCR2522N

Features
Type of oven / heating system:
●

Oven with 12 heating methods: CircoTherm®, Hotair Eco, Top/
bottom heat, Conventional heat ECO, Hot air grilling, Full surface
grill, Half width grill, Pizza setting, Bread Baking, Bottom heat,
Braising, Dough proving

●

Temperature range 40 °C - 275 °C

●

Cavity volume: 71 l

Technical Info:
●

Length of mains cable: 120 cm

●

Total connected load electric: 3.6 KW

●

Appliance dimension (hxwxd): 595 mm x 596 mm x 548 mm

●

●

Design:
●

Tipper illuminated

●

Cavity inner surface: Enamel anthracite

Cleaning:
●

Pyrolytic self cleaning

●

Cleaning aid

●

Full glass inner door - safer touch door

Comfort:
●
●

●

2,5“-TFT- color and text display with touch-control buttons
Temperature proposal
Actual temperature display
Optical temperature control
Sabbath setting
Additional functions:
Steam cooking function (only when using steam-set)

●

Electronic clock

●

Rapid heating-up

●

Halogen interior lighting, on/oﬀ button

●

Cooling fan

●

Stainless-steel fan

●

Info button

●

Bar handle

Hook-in racks / rails
●

Cavity with shelf support rails, Telescopic slide-out Accessory

Accessory:
●

1 x enamel baking tray, 1 x combination grid, 1 x universal pan

Environment and Safety:
●
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Individual adjustable child lock
Safety switch oﬀ
Residual heat indicator
Start-/Stop button
Door contact switch

●

Niche dimension (hxwxd): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm
x 550 mm
“Please reference the built-in dimensions provided in the
installation drawing”
Energy efﬁciency rating (acc. EU Nr. 65/2014): A+ (at a range of
energy efﬁciency classes from A+++ to D)
Energy consumption per cycle in conventional mode: 0.87 kwh
Energy consumption per cycle in fan-forced convection mode:
0.69 kwh Number of cavities: 1 Heat source: electrical Cavity
volume: 71 l
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