
Chladné dvierka rúry s funkciou Safe-to-Touch
Uzavrite teplo v rúre s dvierkami Safe-to-Touch. Naše dvierka rúry sú 
vyrobené z viacvrstvového skla s reflexnou povrchovou úpravou, vďaka čomu 
sú chladné a bezpečné. To znamená, že rúra je dostatočne studená na dotyk 
bez ohľadu na to, ako dlho je zapnutá.

Rýchlo rozmrazte vaše jedlo s našou funkciou rozmrazenia
Vaše zmrazené potraviny budú vďaka funkcii rozmrazenia mikrovlnnej rúry 
hotové skutočne rýchlo. Vyberte funkciu rozmrazenia - mikrovlnná rúra začne 
rozmrazovať váš pokrm, pričom zachová chuť aj textúru. 

Ugrilované dozlatista
Skvelé grilované kuracie krídelká alebo zapečený 
krehký syr halloumi. V našich rúrach s integrovaným 
grilom pripravíte rýchlo oboje.  

Časovač s LED displejom nastaví najlepšiu teplotu
LED displej navrhuje správnu teplotu na základe 
funkcie pečenia, ktorú ste vybrali, takže nikdy nemusíte 
tipovať, aká teplota je najvhodnejšia pre váš pokrm. 
Môžete naďalej upravovať teploty manuálne a nastaviť 
časy začiatku a konca.

Gril a mikrovlnná rúra pre rýchle výsledky
Naša mikrovlnná rúra s grilom série 600 je rýchlym a jednoduchým 
pomocníkom na prípravu väčšiny vašich obľúbených jedál. Okrem toho, že 
môžete robiť všetko, čo v tradičnej mikrovlnnej rúre, pridaná funkcia grilu 
prináša do vašej kuchyne ešte viac možností. 

Špecifikácie a benefity

• Kompaktná zabudovateľná rúra
• Rúra s integrovanou mikrovlnkou
• Výkon mikrovlnky: 1000 W
• Funkcie pečenia: gril, mikrovlny
• Automatický návrh teploty
• Funkcia bezpečnosť detí
• Indikácia zbytkového tepla
• Zasunovacie ovládacie prvky
• Elektronická regulácia teploty
• Prehľad funkcií rúry: automatické vypnutie len rúry, kontrala výsledku, detský 
zámok, demo program, priamy prístup k funkciám mikrovlnky, trvanie, 
elektronická regulácia teploty, ukončenie programu, minútka, osvetlenie rúry 
zap. / vyp., ukazovateľ skutočnej teploty, indikácia zvyškového tepla, využitie 
zvyškového tepla, Service info, odporučaná teplota, denný čas
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Typ výrobku Zabudovateľná elektrická rúra
Systém tepelnej úpravy integrovaný mikrovlnný
Čištění rúry smaltový
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH 
(mm) 450x560x550

Celkový elektrický príkon (W) 2000
Požadované istenie (A) 16
Napätie (V) 220-240
Facet_CZ_Cord 1.5 m se zakončením
Farba Čierna
Energetická trieda No
Funkcie rúry Gril, Mikrovlnná funkcia

Elektronické funkcie

automatické vypnutie len rúry, kontrala 
výsledku, detský zámok, demo 

program, priamy prístup k funkciám 
mikrovlnky, trvanie, elektronická 

regulácia teploty, ukončenie 
programu, minútka, osvetlenie rúry 
zap. / vyp., ukazovateľ skutočnej 

teploty, indikácia zvyškového tepla, 
využitie zvyškového tepla, Service 
info, odporučaná teplota, denný čas

Prívodný kábel 1.5 m se zakončením
Vybavenie rúry - rošty 1 drôtená chrómovaná mriežka
Vybavenie rúry - plechy No
Čistá hmotnosť (kg) 34.4

Čiarový kód EAN 7332543667574
Odporúčaná predajná cena 649.00

Technická špecifikácia
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