
EMS26204OX Microwave Oven

Tökéletesen illik konyhájába, mintha oda tervezték volna

Csak akkor foga észrevenni, amikor szüksége lesz rá. Ez a teljesen beépíthető
mikrohullámú sütő tökéletesen illik konyhájába - mintha oda tervezték volna.

Töltsön kevesebb időt a konyhában - legyen gyors
és egyszerű a főzés
Amikor gyorsan akar valamit elkészíteni, vagy csak
felmelegítene valamit a hűtőből, számíthat erre az
egyszerűen kezelhető, intuitív mikrohullámú sütőre.

Folytassa nyugodtan a főzést – az étel tökéletesen
kiolvadt
Amint ez az automatikus felolvasztó program véget ér,
máris folytathatja a recept következő lépésével. A
program gondoskodik az étel tökéletes
felolvasztásáról.

More Benefits :
A digitális kijelzőn egyértelmű és azonnali visszajelzést kap arról, hogy áll az
étel a sütőben

•

Automata programok - ha nincs ideje átgondolni hogyan kellene elkészíteni az
ételt

•

Kétfunkciós sütő grillezéshez és mikro sütéshez•

Features :

Teljesen beépíthető mikrohullámú sütő•
Ajtónyitás: nyomógomb•
Sütési módok: grill, mikrohullám, grill és
mikrohullám

•

Mikrohullám teljesítmény: 900 Watt, 5
fokozat

•

Grill teljesítmény: 1000 Watt•
30 mp-es gyorsindítás funkció,
maximális teljesítménnyel

•

Automata leolvasztás súly szerint•
Súly szerinti automata főzés/sütés•
Gyerekzár•
Digitális óra időzítővel•
Nyomógombos
teljesítményszabályozás

•

Program vége hangjelzés•
 3 programot lehet egymás után
beállítani

•

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

•

Tartozékok: keret, grill rács, alacsony
grill rács

•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : EMS26204OX•
Termékkód (PNC) : 947 608 605•
Sütő nettó űrtartalma (l) : 25.37•
Max. mikrohullám teljesítmény (W) : 900•
Max. grillteljesítmény (W) : 1000•
Stand-By fogyasztás (W) : 0.41•
Sütési módok : grill, mikrohullám, grill és mikrohullám•
Teljesítményfokozatok száma : 5•
Grill teljesítmény fokozat (db): : 1•
Grill típusa : kvarcgrill•
Sütőtér színe : rozsdamentes acél•
Kezelőpanel : Nyomógombok•
Ajtónyitás : nyomógomb•
Zajszint (dBA) : 60•
Hangjelzések : Program vége-jelzés•
Forgótányér átmérője (mm) : 325•
Nettó súly (kg) : 18.5•
 Magasság (mm) : 459•
Szélesség (mm) : 594•
Mélység (mm) : 417•

Product Description :

Beépíthető, 26 literes
mikrohullámú sütő 15
automata funkcióval.
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