
INFORMAČNÍ LIST
BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Pekařská 695/10b, 155 00 Praha 5

Obchodní značka BSH

Značka BOSCH

Prodejní označení HCA722220
Třída účinnosti dutého prostoru A (nejvyšší) - G (nejnižší) A
Spotřeba energie (kWh) - konvenční ohřev (při normalizované zátěži) 0,98
Spotřeba energie (kWh) - horký vzduch (při normalizované zátěži) 0,84
Užitečný objem dutého prostoru (l) 66
Velikost zařízení (l):

malé: 12 l ≤ V < 35 l
střední: 35 l ≤ V < 65 l

velké: 65 l ≤ V 
Doba potřebná k tepelné úpravě normalizované zátěže při konvenčním ohřevu 
(min.)
Doba potřebná k tepelné úpravě normalizované zátěže při horkém vzduchu 
(min.)
Hlučnost (dB (A) re 1 pW)
Spotřeba energie, jestliže není spuštěna žádná funkce a trouba je v režimu s 
nejnižší spotřebou energie

─

Plocha největšího plechu na pečení (cm2) 1350

Upozornění: vývojové změny vyhrazeny.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez 

upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.bosch-home.com/cz.
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Informace v případě elektrických varných desek pro domácnost Symbol Hodnota Jednotka 

Značka BOSCH 

Model HCA722220 

Typ varné desky elektrická 

Počet zón a/a nebo ploch na vaření 4 

Technologie ohřevu (indukční zóny a plochy na vaření, sálavé zóny na 
vaření, pevné plotny) 

sálavé 

V případe kruhových zón a nebo ploch na vaření: průměr plochy 
užitečného povrchu na elektricky ohřívanou zónu na vaření, 

zaokrouhleno na nejbližších 5 mm 

levá přední Ø 18 cm 

levá zadní Ø 17/26 cm 

pravá zadní Ø 14,5 cm 

pravá přední Ø 21/12 cm 

V případě nekruhových zón a nebo ploch na vaření: délka a šířka plochy 
užitečného povrchu na elektricky ohříevanou zónu a nebo plochu na 

vaření, zaokrouhleno na nejbližších 5 mm 

Vypočítaná spotřeba energie na zónu a nebo plochu na vaření na kg 

levá přední 189,7 Wh/kg 

levá zadní 191,9 Wh/kg 

pravá zadní 191,3 Wh/kg 

pravá přední 191,0 Wh/kg 

Spotřeba energie varné desky vypočítaná na kg 191,0 Wh/kg 

Tabulka povinných informací pro domácnost: (Ve smyslu ekodizajn Nařízení Komise č 66/2014, čl.2.3.) 




