
EMS28201OW Mikrovlnná troba

Intuitivní mikrovlnná trouba pro rychlé a snadné
vaření
Ať už chcete uvařit něco rychle a jednoduše, nebo si
jen chcete ohřát něco z ledničky, můžete se
spolehnout na tuto intuitivní a snadno použitelnou
mikrovlnnou troubu.

Mikrovlnná trouba s grilem

Popcorn či grilované sýrové sendviče? Dvojí funkce
mikrovlnné trouby s integrovaným grilem quartz vám
nabízí širokou škálu možností vaření.

Jednoduše pokračujte s vařením – vaše potraviny
jsou dokonale rozmrazené
Jakmile je tento automatický program rozmrazování
dokončen, můžete přejít přímo na další krok ve vašem
receptu. Tento program vždy dokonale rozmrazí vaše
jídlo.

More Benefits :
Digitální displej pro jasnou a okamžitou zpětnou vazbu•

Large microwave with two levels for cooking more at once•

Features :

Mikrovlnná trouba volně stojící•
Mechanismus otevírání dveří:
Stlačením

•

Systémy tepelné úpravy: gril,
mikrovlny, gril a mikrovlny

•

Mikrovlnný výkon: 900 W, 6 úrovní•
Výkon grilu: 1000 W•
Funkce rychlého startu s plným
výkonem s 30s intervaly

•

Automatické rozmrazovací programy
podle váhy

•

Dětská pojistka•
Signál při ukončení cyklu•
Automatické programy podle váhy jídla•
Volba výkonu pomocí tlačítek•
Elektronické hodiny s měřením času•
 3 programovatelné funkce použitelné
zasebou

•

Vnitřní osvětlení•
Otočný talíř: vyjímatelný•
Průměr otočného talíře: 315 mm•
Příslušenství: grilovací stojan, nízký
grilovací stojan

•

Technical Specs :

Vlastnosti : Performance•
Barva : Bílá•
Barva vnitřku trouby : Šedá•
Systém tepelné úpravy : Mikrovlny/Gril•
Vnitřní objem (l) : 22.8•
Příkon (W) : 1450•
Mikrovlnný výkon (W) : 900•
Počet výkonových stupňů pro mikrovlnný ohřev : 6•
Počet výkonových stupňů grilu : -•
Materiál vnitřku trouby : Nerezová ocel•
Osvětlení vnitřku trouby (W) : 25•
Barva ovladačů : Černá•
Výkon grilu (W) : 1000•
Rozměry a instalace : Rozměry•
Obecná velikost : Střední velikost•
Výška (mm) : 318.4•
Šířka (mm) : 519•
Hloubka (mm) : 457.6•
Čistá hmotnost (kg) : 15.5•
Ostatní : Other technical data•
Barva : White•
EAN kód produktu : 7332543248001•
Kód produktu (PNC) : 947 607 396•
ColorEnglish : White•

Product Description :

Mikrovlnná trouba s
grilem. Digitální displej
pro jasnou a okamžitou
zpětnou vazbu. Ať už
chcete uvařit něco
rychle a jednoduše,
nebo si jen chcete ohřát
něco z ledničky, můžete
se spolehnout na tuto
intuitivní a snadno
použitelnou mikrovlnnou
troubu.


