
EMS20107OX Mikrovlnná troba

Více místa a flexibility v kuchyni

Elegantní design této mikrovlnné trouby zajišťuje, že ji lze na rozdíl od
ostatních umístit kamkoliv, čímž vám nabízí více volnosti při plánování
rozvržení kuchyně.

Automatický program pomůže, když nemáte čas
přemýšlet nad nastavením
Pokud máte náročný den, stačí pouze využít
automatické programy. Program sám kontroluje
správné úrovně výkonu, čímž se snižuje riziko chyb.

Dovede vás k požadovanému nastavení jedním jednoduchým krokem

Díky novým otočným ovládačům je u této mikrovlnné trouby vše přehledné
a intuitivní. Prostě otáčejte otočným voličem a přímo zvolte nastavení, jaké
potřebujete.

More Benefits :
Program automatického rozmrazování jídlo pokaždé důkladně rozmrazí•

Features :

Mikrovlnná trouba určená pro plnou
vestavu

•

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

•

Mechanismus otevírání dveří:
Stlačením

•

Systémy tepelné úpravy: mikrovlny•
Mikrovlnný výkon: 800 W, 5 úrovní•
Automatické rozmrazovací programy
podle hmotnosti vložených potravin

•

Signál při ukončení cyklu•
Automatické programy vaření podle
váhy

•

LED displej•
Knoflíkový ovladač k volbě výkonu•
Průměr otočného talíře: 245 mm•

Technical Specs :

Vlastnosti : Performance•
Barva : Nerez•
Barva vnitřku trouby : Nerez•
Systém tepelné úpravy : Mikrovlny•
Vnitřní objem (l) : 20•
Příkon (W) : 1250•
Mikrovlnný výkon (W) : 800•
Počet výkonových stupňů pro mikrovlnný ohřev : 5•
Materiál vnitřku trouby : Nerezová ocel•
Barva ovladačů : Černá•
Rozměry a instalace : Rozměry•
Obecná velikost : Kompaktní•
Výška (mm) : 389•
Šířka (mm) : 596•
Hloubka (mm) : 343•
Čistá hmotnost (kg) : 15.4•
Ostatní : Other technical data•
Barva : Nerez•
EAN kód produktu : 7332543309368•
Kód produktu (PNC) : 947 607 347•
Barva : Nerez•
Subgroup : 3812•

Product Description :

Mikrovlnná trouba,
Barva: Nerez ocel a
úprava proti otiskům,
černé dveře, Funkce:
Mikrovlny,Vnitřní objem
(l): 20, Příkon (W): 1250,
Mikrovlnný výkon (W):
800, Počet výkonových
stupňů pro mikrovlnný
ohřev: 5, prumer talire
245
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