
MBE2658S-M Mikrovlnná troba

Ještě více možností při vaření

Tato mikrovlnná trouba představuje skvělý doplněk
vaší klasické trouby. Nabízí širokou škálu možností
přípravy pokrmů i velkorysý vnitřní prostor.

Vždy připravená k přípravě dobrot

Tato mikrovlnná trouba disponuje pokročilým systémem ventilace, který
umožňuje cirkulaci vzduchu, kdekoliv se nachází. Díky tomu perfektně zapadne
do jakkoliv uspořádané kuchyně – stačí ji zapojit a začít používat.

Mimořádně snadná instalace

Tuto mikrovlnnou troubu lze instalovat do většiny kuchyní, kde zajistí čisté linie
a pohodlné vaření. Plně vestavná mikrovlnná trouba je jednou z
nejflexibilnějších na trhu, a tak ji lze umístit téměř kamkoliv.

Další benefity
Zdokonalte pokrmy, které připravujete v mikrovlnné troubě, pomocí intuitivního
dotykového ovládacího panelu se povrchem, jenž se snadno čistí

•

Specifikace

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: 900 W, 5 úrovní•
Automatické rozmrazovací programy
podle hmotnosti vložených potravin

•

Dětská pojistka•
Signál při ukončení cyklu•
LED displej•
Dotykové ovládání pro volbu výkonu•
Elektronické hodiny s měřením času•
 3 programovatelné funkce použitelné
za sebou

•

Vnitřní osvětlení•
Průměr otočného talíře: 325 mm•

Technické specifikace

Barva : Nerez ocel a úprava proti otiskům•
Barva vnitřku trouby : Bílá•
Systém tepelné úpravy : Mikrovlny•
Vnitřní objem (l) : 25.37•
Příkon (W) : 1400•
Mikrovlnný výkon (W) : 900•
Počet výkonových stupňů pro mikrovlnný ohřev : 5•
Počet výkonových stupňů grilu : 3•
Materiál vnitřku trouby : Lakovaná ocel•
Osvětlení vnitřku trouby (W) : 25W, Led•
Barva ovladačů : Černá•
Obecná velikost : Střední velikost•
Výška (mm) : 459•
Šířka (mm) : 596•
Hloubka (mm) : 404•
Čistá hmotnost (kg) : 18•
EAN kód produktu : 7332543496730•
Barva : Nerez s úpravou proti otiskům prstů•

Popis výrobku
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