
Používajte mikrovlnnú rúru viac ako rúru – a varte v nej súčasne dve 
jedlá
Využite mikrovlnnú rúru ešte efektívnejšie a varte na dvoch úrovniach 
súčasne. Táto mikrovlnná rúra má dve úrovne, preto môžete pripravovať 
niekoľko jedál súčasne.

Pokojne varte – vaše jedlo je úplne rozmrazené
Hneď ako sa program automatického odmrazovania 
skončí, môžete prejsť na ďalší krok vo svojom recepte. 
Tento program vždy dôkladne rozmrazí vaše potraviny. 

Digitálny displej pre jasnú a okamžitú spätnú väzbu 
Len jeden rýchly pohľad na panel s digitálnym displejom a získate okamžitú 
spätnú väzbu o príprave pokrmu.

Prispôsobivosť mikrovlnného ohrievania väčších 
kulinárskych výtvorov
Vďaka extra veľkej dutine tejto mikrovlnnej rúry sa vám 
dnu zmestia všetky vaše kulinárske výtvory – dokonca 
aj tie veľké.

Intuitívna mikrovlnná rúra pre rýchle a jednoduché varenie 
Či už chcete uvariť niečo rýchlo a jednoducho, alebo si len chcete zohriať 
niečo z chladničky, môžete sa spoľahnúť na túto intuitívnu a ľahko použiteľnú 
mikrovlnnú rúru.

Špecifikácie a benefity

• Mikrovĺnka pre samostatnú inštaláciu
• Mechanizmus otvárania dverí: tlačidlo
• Módy varenia: gril, mikrovlnné, mikrovlnné a gril
• Výkon mikrovlnnej rúry: 900 W, 6 úrovní
• Výkon grilu: 1000 W
• Funkcia rýchleho štartu pri plnom výkone s 30 sek. intervalmi
• Automatické odmrazovacie programy s meraním hmotnosti
• Detský zámok
• Signalizácia konca varenia
• Automatické varné programy s meraním hmotnosti
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Systém tepelnej úpravy Mikrovlny/gril
Výkon mikrovĺn (W) 900
Výkon grilu (W) 1000
Počet výkonových stupňov pre 
mikrovlny 6

Príkon (W) 1450
Inštalácia Voľne stojaci spotrebič
Rozmery (mm) 318.4x519x457.6
Čistá hmotnosť (kg) 15.5
Dľžka prívodného kábla (m) 1
Farba Biela
Materiál vnútra rúry nehrdzavejúca oceľ
Farba vnútra rúry sivá
Osvetlenie dutiny rúry (W) 25
Napätie (V) 230
Frekvencia 50
Požadované istenie (A) 10 A
Čiarový kód EAN 7332543248001
Odporúčaná predajná cena 129.00
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