
Biztonságos hőmérsékletű sütőajtó
A Safe to touch Plus ajtó garantálja, hogy a sütőajtó külső felülete minden 
körülmények között biztonságosan langyos marad.

A pirítás és sütés gyorsabb formája
Ez a különlegesen hatékony grill a hagyományos 
sütőknél kevesebb időt igényel az aranybarna, ropogós 
ételek tökéletes elkészítéséhez.

Garantált gasztronómiai élmény, egy kis 
professzionális segítséggel
A nagyméretű LCD-kijelzővel minden alkalommal 
garantáltak a tökéletes fogások, ha a beépített 
recepteket használjuk. Számos ételkülönlegességre 
képes automatikusan beállítani a hőmérsékletet és az 
időtartamot, így maximálisan felügyelhetjük a sütési 
folyamatot, akár kétszemélyes vacsoráról, akár

Helytakarékos megoldás, anélkül, hogy 
lemondanánk kedvenc funkcióinkról
Ez a kompakt mikrohullámú sütő pontosan olyan 
hatékonysággal főz, süt, grillez, melegít vagy olvaszt, 
mint nagyobb méretű társai. Maximálisan kihasználja a 
rendelkezésre álló teret, így kis helyen is változatos, 
ízletes fogásokat készíthetünk.

Product Benefits & Features

• Kompakt beépíthető sütő
• Sütőbe integrált mikrohullámú funkció
• Mikrohullám teljesítmény: 1000 Watt 
• Automatikus hőmérséklet ajánlás
• Beprogramozott receptek
• Súlyérzékelős sütőprogramok
• Elektronikus hőmérséklet szabályozás
• Funkciózár
• Időzítési lehetőség
• Gyerekzár
• Maradékhő kijelzés
• Érintővezérlés
• Magyar nyelvű kijelző
• Elektronika funkciói:  sütési idő kijelzés,  maradékhő felhasználás,  
hangjelzés,  auto kikapcsolás (csak sütő),  gyerekzár,  sütési idő kijelzése,  
óra (napi idő),  valós hőmérséklet kijelzés,  maradékhő kijelzés,  
percszámláló,  sütővilágítás (ki-bekapcsolható),  program vége,  kedvenc 
program,  időtartam kijelzés,  elektronikus hőmérséklet szabályozó,  demo 
mód,  sütési idő hosszabbítás,  hőmérséklet ajánlás,   28 recept,  közvetlen 
hozzáférés a mikrohullámhoz,  funkciózár,  nyelvválasztás,  kikapcsolható óra 
(napi idő),  set & go,  szervizkód,   sütési idő törölhető 
• Halogénvilágítás
• Sütővilágítás - ajtónyitáskor automatikusan felkapcsolódik
• Könnyen tisztítható zománc felület
• Hűtő ventilátor
• Sütő tálcák:  1 szürke zománcozott sütőtálca,  1 szürke zománcozott 
zsírfelfogó tálca
• Sütőrácsok: 1 krómozott grillrács 
• Demó mód
• Szerviz kódok
• Kábelhossz: 1.5 m
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Márkanév AEG
Modellnév KMR721000B
Sütési mód mikrohullám is
Grill típusa hagyományos, fix
 Sütőfunkciók  grill,  mikrohullám
Sütési tartomány 30-230C
Kijelző típusa magyar nyelvű digitális kijelző
Sütő nettó űrtartalma (l) 46

Sütőajtó
 tripla üveges, Logózott üveg, 

Konyhastúdiós design, Smiley cut-out 
big

Ajtó lefelé nylíó ajtó csavarokkal
 Dugvillás hálózati csatlakozó Van
Sütő világítás  1,  felül halogén izzó
Rácsozat a sütőben Krómozott vezetőrácsok, EasyEntry

Tartozékok  1 szürke zománcozott sütőtálca,  1 
szürke zománcozott zsírfelfogó tálca

Sütőrácsok 1 krómozott grillrács
Forgónyárs nincs
Ajtóbiztonság elektronikus ajtózár
Nettó súly (kg) 38.5
 Magasság (mm)  455
Szélesség (mm)  595

Product Specification
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