
EMS17006OX Mikrovlnná troba

Vestavná mikrovlnná trouba s dokonale integrovatelným designem

Všimnete si jí, jen když ji budete potřebovat. Tento plně vestavná mikrovlnná
trouba se perfektně hodí do vaší kuchyně, takže se zdá, jako by byla vyrobena
na zakázku přímo pro váš prostor.

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

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.

Další benefity
Digitální displej pro jasnou a okamžitou zpětnou vazbu•

Auto-program pomůže, když nemáte čas přemýšlet o vaření•

Specifikace

Mikrovlnná trouba určená pro plnou
vestavu

•

Možnosti vestavby v kombinaci s jinými
spotřebiči: nad troubu, pod troubu

•

Mechanismus otevírání dveří:
Stlačením

•

Systémy tepelné úpravy: mikrovlny•
Mikrovlnný výkon: 800 W, 5 úrovní•
Funkce Rychlý start s plným výkonem s
intervaly po 30s

•

Automatické rozmrazovací programy
podle hmotnosti vložených potravin

•

Dětská pojistka•
Signál při ukončení cyklu•
Automatické programy vaření podle
váhy

•

Volba výkonu pomocí tlačítek•
Elektronické hodiny s měřením času•
 3 programovatelné funkce použitelné
za sebou

•

Vnitřní osvětlení•
Průměr otočného talíře: 272 mm•
Příslušenství: rámeček•

Technické specifikace

Systém tepelné úpravy : Mikrovlny•
Mikrovlnný výkon (W) : 800•
Počet výkonových stupňů pro mikrovlnný ohřev : 5•
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) : 360x562x300•
Vnitřní objem (l) : 16.8•
Příkon (W) : 1200•
Instalace : Výhradně vestavný spotřebič•
Rozměry (mm) : 371x594x296•
Čistá hmotnost (kg) : 15.5•
Délka kabelu (m) : 1.4•
Barva : Nerez s úpravou proti otiskům prstů•
Materiál vnitřku trouby : Lakovaná ocel•
Barva vnitřku trouby : Bílá•
Osvětlení vnitřku trouby (W) : 25•
Napájecí napětí (V) : 230•
Frekvence (Hz) : 50•
Požad. jištění (A) : 10•
Kód produktu (PNC) : 947 608 602•
EAN kód produktu : 7332543191642•
Product Partner Code : All Open•

Popis výrobku

Mikrovlnná trouba,
Barva: Nerez ocel a
úprava proti otiskům,
Funkce: Mikrovlny,
Vnitřní objem (l): 16.8,
Příkon (W): 1200,
Mikrovlnný výkon (W):
800, Počet výkonových
stupňů pro mikrovlnný
ohřev: 5
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