
KMFD264TEX Mikrovlnná troba

Funkce TouchOpen pro rychlý a snadný přístup

Mikrovlnná trouba 800 TouchOpen s jemným
dotykovým mechanismem nabízí nejsnazší přístup k
vašemu jídlu. Jedním úkonem se dvířka rychle a
hladce otevřou pro hladké pohodlí.

Grilujte rozmanitá jídla

Dopřejte si zapečený sýr i šťavnaté grilované kuře.
Díky naší mikrovlnné troubě s grilem připravíte vaše
oblíbená jídla rychle a snadno.

Další benefity
V naší mikrovlnné troubě můžete vařit, ohřívat i rozmrazovat.•

Uložte si často používaná nastavení mezi oblíbené, ať nemusíte ztrácet čas.•

Praktický otočný talíř této mikrovlnné trouby se vždy zastaví na stejném místě,
odkud se začal otáčet.

•

Specifikace

Mikrovlnná trouba určená pro plnou
vestavu

•

Možnosti vestavby v kombinaci s jinými
spotřebiči: nad troubu

•

Mechanismus otevírání dveří:
Electronic

•

Systémy tepelné úpravy: gril,
mikrovlny, gril a mikrovlny

•

Mikrovlnný výkon: 900 W, 5 úrovní•
Výkon grilu: 800 W•
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

•

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•
Příslušenství: grilovací stojan, nízký
grilovací stojan

•

Technické specifikace

Systém tepelné úpravy : Mikrovlny/Gril•
Mikrovlnný výkon (W) : 900•
Výkon grilu (W) : 800•
Počet výkonových stupňů pro mikrovlnný ohřev : 5•
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) : 450x562x500•
Příkon (W) : 2200•
Instalace : Výhradně vestavný spotřebič•
Rozměry (mm) : 459x594x404•
Čistá hmotnost (kg) : 18.5•
Délka kabelu (m) : 1.4•
Barva : Black/Stainless steel with antifingerprint•
Materiál vnitřku trouby : Nerezová ocel•
Barva vnitřku trouby : Nerez•
Osvětlení vnitřku trouby (W) : 25•
Napájecí napětí (V) : 220-240•
Frekvence (Hz) : 50•
Požad. jištění (A) : 16•
EAN kód produktu : 7332543665686•
Produktové číslo pro partnery : All Open•
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