
EMS20300OX Mikrovlnná troba

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.

Možnost přípravy jídla téměř jakýmkoli způsobem

Díky komplexnímu řešení této mikrovlnné trouby s
funkcí rozmrazování, ohřívání, grilování a vaření se
můžete vrhnout na jakoukoliv kuchařskou výzvu.

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•

Specifikace

Mikrovlnná trouba volně stojící•
Mechanismus otevírání dveří: Rukojetí•
Systémy tepelné úpravy: gril,
mikrovlny, gril a mikrovlny

•

Mikrovlnný výkon: 800 W, 5 úrovní•
Výkon grilu: 1000 W•
Automatické rozmrazovací programy
podle hmotnosti vložených potravin

•

Signál při ukončení cyklu•
Automatické programy vaření podle
váhy

•

Knoflíkový ovladač k volbě výkonu•
Jednoduchá ovladatelnost elektroniky•
Elektronické hodiny s měřením času•
 3 programovatelné funkce použitelné
za sebou

•

Vnitřní osvětlení•
Průměr otočného talíře: 245 mm•
Příslušenství: grilovací stojan•

Technické specifikace

Systém tepelné úpravy : Mikrovlny/Gril•
Mikrovlnný výkon (W) : 800•
Výkon grilu (W) : 1000•
Počet výkonových stupňů pro mikrovlnný ohřev : 5•
Vnitřní objem (l) : 18.7•
Příkon (W) : 1300•
Instalace : Volně stojící spotřebič•
Rozměry (mm) : 280x461x367•
Čistá hmotnost (kg) : 12.57•
Délka kabelu (m) : 1•
Barva : Nerez•
Materiál vnitřku trouby : Lakovaná ocel•
Barva vnitřku trouby : Tmavě modrá•
Osvětlení vnitřku trouby (W) : 20•
Napájecí napětí (V) : 230•
Frekvence (Hz) : 50•
Požad. jištění (A) : 10•
Kód produktu (PNC) : 947 607 389•
EAN kód produktu : 7332543230044•
Product Partner Code : All Open•

Popis výrobku

Volně stojící mikrovlnná
trouba s grilem. Nerez,
elektron., 800W+1000W
gril, 5+1výk.stupňů,
displej, dig.hodiny,
recepty, autom.progr.,
28,0x46,1x37,3cm,
objem 19,59lit., talíř
24,5cm, rošt, 60dB


