
MBE2658DEM Microwave Oven

Tálaljon ízletesen!

Készítsen percek alatt ízletes fogásokat ezzel a kétfunkciós mikrohullámú
sütővel – a beépített grillező a professzionális végeredmény garanciája. A mind
az ízhatást, mind az állagot befolyásoló utolsó simítás egy gombnyomással
elérhető – a ropogós szalonna és az aranyló sajtbevonat már nem csak álom.

Fagyasztott ételek gyors és hatékony kiolvasztása

A fagyasztott élelmiszerek villámgyorsan kiolvaszthatók a mikrohullámú sütő
kiolvasztási funkciójával. Válassza ki a kívánt ételtípust és adja meg annak
tömegét. A mikrohullámú sütő ezek alapján automatikusan kiszámítja a
szükséges időt. Az étel gyorsan elkészül, és az összetevők íze és állaga is
változatlan marad.

Azonnal elérhető, személyre szabott funkciók

A mikrohullámú sütő gyakran használt beállításainak
mentésével gyorsan elérheti kedvenc funkcióit. A
személyre szabott programok beállítását követően a
csillag alakú ikonnal aktiválhatja azokat. Így nem
szükséges megjegyeznie és minden alkalommal

More Benefits :
A mikrohullámú sütő elegáns kialakításának köszönhetően gyorsan és
kényelmesen elvégezhető a készülék tisztítása.

•

Features :

Teljesen beépíthető mikrohullámú sütő•
Beépítési lehetőség: pult alá, sütő fölé•
Ajtónyitás: elektronikus•
Sütési módok: grill, mikrohullám, grill és
mikrohullám

•

Mikrohullám teljesítmény: 900 Watt, 5
fokozat

•

Grill teljesítmény: 800 Watt•
Automata leolvasztás súly szerint•
Gyerekzár•
Program vége hangjelzés•
LED kijelző•
Érintővezérlős teljesítmény-
szabályozás

•

Digitális óra időzítővel•
 3 programot lehet egymás után
beállítani

•

Belső világítás•
Forgótányér mérete és típusa: 325 mm,
üveg

•

Technical Specs :

Design : Design•
Szín : fekete•
Vezérlés : elektronikus•
Kijelző típusa : digitális•
Óra : 12 órás, 24 órás•
Grill típusa : kvarcgrill•
Teljesítmény, jellemzők : Teljesítmény, jellemzők•
Hangjelzések : Program vége-jelzés, érintőgomb jelzés•
Teljesítményfokozatok száma : 5•
Sütőtér világítás : 25 W•
Zajszint (dBA) : 60•
Max. terhelés (W) : 1400•
Feszültség (V) : 230•
Szükséges biztosíték (A) : 10•
Méretek : Méretek•
Sütő bruttó űrtartalma (l) : 26•
Méretek (mag.xszél.xmély.) (mm) : 459x596x404•
Nettó súly (kg) : 18•
Kábelhossz (m) : 1.4•
Egyéb : Egyéb•
Szín : fekete•
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