
HEA 23B121S vit 6690 kr*

HEA 23B151S rostfritt stål 6990 kr*

HEA 23B161S svart 6690 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. moms och miljöavgift
Miljöavgift ingår med 5 kr (exklusive moms)
Kan kombineras med: NKE645G17 / NKN645G17

Produktegenskaper
– 20% lägre energiförbrukning (0.79 kWh) än
gränsvärdet (1.0 kWh) för energiklass A

– XXL-ugn 67 l, med GranitEmalj
– Rengöringssystemet EcoClean är standard på bakvägg,
extrautrustning för sidoväggar och tak

– 5 ugnsfunktioner: över-/undervärme, varmluft, separat
undervärme, varmluftgrill, stor variogrill

– Temperaturintervall 50 - 270° C
– Snabbstart, med automatisk återgång
– Invändig helglaslucka
– Elektronisk klocka
– Säkerhet ugn: elektronisk barnspärr/funktionsspärr,
mekanisk luckspärr, inbyggd kylfläkt

– Panel i rostfritt stål
– Ugnsbelysning med 1 lampa ovanifrån
– Värmeskyddad ugnslucka 40º C, uppmätt vid 180º C
över- /undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på
ugnsluckan

Medföljande tillbehör
2 x Bakplåt, emalj
1 x Grillgaller
1 x Långpanna

Extra tillbehör / Passar till
HEZ 317000 Pizzaform, 35 cm 375 kr
HEZ 325000 Grillplåt 2-delad 285 kr
HEZ 327000 Pizzasten med träspade 1190 kr
HEZ 329020 EcoClean-set, 2 sidor och 1 tak 990 kr
HEZ 331010 Ugnsplåt emaljerad, non-stick 445 kr
HEZ 333001 Lock till proffspanna, extra djup 485 kr
HEZ 334000 Ugnsgaller, ugn med stegar 195 kr
HEZ 338250 Teleskopskenor, 2 nivåer 790 kr

EAN-kod
4242002690216

Inbyggnadsspis
Rostfritt stål
HEA 23B151S

BSH Home Appliances AB, Box 503, 169 29 Solna, Telefon: 08-734 12 00
www.bosch-home.se



Basfakta
Anslutningseffekt (W): 11100
Mått i mm (H x B x D): 595 x 595 x 548
Nischmått i mm (H x B x D): 600 x 560 x 550
Anslutningskabelns längd (cm): 120.0

Övriga fakta
Spänning (V): 220-240
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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.

-20%
De flesta av våra ugnar och spisar har
energiklass A-20 % (-20% lägre
energiförbrukning än energiklass A). Det
innebär mindre värmeförluster och lägre
energikostnader.

3D Varmluft plus
Den allra senaste varmlufttekniken från
Bosch fördelar värmen jämnt i hela ugnen.
Du bakar och lagar samtidigt på flera nivåer
och inga plåtar behöver flyttas runt.
Tillsammans med en extra stor ugnsvolym
gör det matlagningen ännu enklare och
säkrare.

EcoClean
Rengöring av bakvägg och tak sköts
automatiskt med hjälp av en beläggning av
mycket små keramikkulor som absorberar
och bryter ned smuts- och fettstänk samt
reducerar matos.

Funktionspärr
Med ett knapptryck låser du alla inställningar
i ugnen, vilket gör att barn inte kan ändra
inställningarna.
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