
INFORMAČNÝ LIST
BSH domácí spotřebiče s.r.o., org. zložka Bratislava, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava

Obchodná značka BSH

Značka BOSCH

Predajné označenie HCA722220
Trieda účinnosti dutého priestoru   A (najvyššia) - G (najnižšia) A
Spotreba energie (kWh) - konvenčný ohrev  (pri normalizovanej záťaži) 0,98
Spotreba energie (kWh) - horúci vzduch  (pri normalizovanej záťaži) 0,84
Užitočný objem dutého priestoru (l) 66
Veľkosť zariadenia (l):

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

veľké: 65 l ≤ V 
Čas potrebný na tepelnú úpravu normalizovanej záťaže pri konvenčnom ohreve
(min.)
Čas potrebný na tepelnú úpravu normalizovanej záťaže pri horúcom vzduchu
(min.)
Hlučnosť (dB (A) re 1 pW)
Spotreba energie, ak nie je spustená žiadna funkcia a rúra je v režime s
najnižšou spotrebou energie

─

Plocha najväčšieho na pečenie (cm2) 1350

Upozornenie: vývojové zmeny vyhradené.

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia. 

Aktuálny návod nájdete na webových stránkach www.bosch-home.com/sk.
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Informácie v prípade rúr na pečenie pre domácnosť Symbol Hodnota Jednotka 

BOSCH 

Identifikácia modelu HCA722220 

Typ varnej dosky elektrická 

Počet zón a/alebo plôch na varenie na varenie 4 

Technológia ohrevu (indukčné zóny a plochy na varenie, sálavé zóny 
na varenie, pevné platne) 

sálavé 

V prípade kruhových zón alebo plôch na varenie: priemer plochy 
užitočného povrchu na elektricky ohrievanú zónu na varenie, 

zaokrúhlený na najbližších 5 mm 

ľavá predná Ø 18 cm 

ľavá zadná Ø 17/26 cm 

pravá zadná Ø 14,5 cm 

pravá predná Ø 21/12 cm 

V prípade nekruhových zón alebo plôch na varenie: dĺžka a šírka 
plochy užitočného povrchu na elektricky ohrievanú zónu alebo plochu 

na varenie, zaokrúhlené na najbližších 5 mm 

Vypočítaná spotreba energie na zónu alebo plochu na varenie na kg 

ľavá predná 189,7 Wh/kg 

ľavá zadná 191,9 Wh/kg 

pravá zadná 191,3 Wh/kg 

pravá predná 191,0 Wh/kg 

Spotreba energie varnej dosky vypočítaná na kg 191,0 Wh/kg 

Tabuľka povinných informácii pre domácnosť: (V zmysle ekodizajn Nariadenia Komisie č 66/2014, čl.2.3.) 




