EMS17306OW Mikrovågsugn
Passar perfekt in i ditt kök
Du kommer endast att lägga märke till den när du behöver den. Denna
inbyggda mikrovågsugn kommer att passa perfekt i ditt kök och det kommer se
ut som om den är specialdesignad just för ditt kök.

Få mer tid till annat med snabb och enkel
matlagning
Du kan alltid lita på den här mikrovågsugnen oavsett
om du bara skall värma på något från kylen eller laga
något snabbt och enkelt

Omedelbar feedback på din matlagning
En snabb blick på den tydliga displayen på denna mikrovågsugn och du får
omedelbar feedback på hur din matlagning fortskrider

Fler produktfördelar :
• Rätt effektnivå direkt
• Maximera din matlagning med grill- och mikrovågsfunktionen

Produktegenskaper :

Teknisk data :

Produktbeskrivning :

• Mikrovågsugn för inbyggnad
•Inbyggnad tillsammans med andra
produkter: Över ugn, Under ugn
•Mekanism för att öppna dörren:
Tryckknapp
•Tillagningslägen: Mikrovågor, Grill,
Mikrovågor &grill
•Mikrovågseffekt: 800 W, Effektlägen: 5
st
•Grilleffekt: 1000 Watt
•Snabbstart med 30 sekunders
intervaller
•Automatiskt avfrostningsprogram med
viktavkänning
•Barnlås
•Mikrovågsugnen signalerar då
tillagningstiden är slut
•Automatiska viktstyrda
tillagningsprogram
•Tryckknappar för att välja effekt
•Elektronisk klocka med timer
• 3 stycken program som kan
programmeras så att de följer varandra
automatiskt
•Invändig belysning
• 272 mm stor roterande tallrik i Glas
•Tillbehör: Ram, Grillställning

• Installation : Inbyggnad
•Inbyggnadsmått H x B x D, mm : 360x562x300
•Produktmått H x B x D, mm : 371x594x296
•Nettovolym, liter : 16.8
•Mikrovågseffekt, W : 800
•Höjd invändigt, mm : 190
•Bredd invändigt, mm : 305
•Djup invändigt, mm : 290
•Material i ugnsutrymmet : Rostfritt
•Typ av timer : Control knob, 90 min
•Effektinställning : Tryckknapp
•Effektlägen, antal : 5
•Viktstyrt program : Dryck, Kycklingdelar, Fiskgratäng, Kyld
gratäng, Färska grönsaker, Bakad potatis, Grillspett, Potatis,
Fågel
•Viktstyrd upptining : Bröd, Kotletter, Fisk, Kött, Köttfärs, Biff
•Kombinerad tillagning : Samtidigt
•Grilleffekt, W : 1000
•Roterande tallrik : Ej integrerad
•Diameter, mm: : 272
•Roterande tallrik, material : Glas
•Belysning, W : 25
•Extrafunktioner : Barnsäkerhetslås, Snabbuppvärmning/ +30 sek
•Färg : Vit
•Nettovikt, kg : 16
•Total effekt, W : 2200
•Spänning, V : 230
•Säkring, A : 16
•Produktnummer (PNC) : 947 608 645
•EAN-kod : 7332543300235
•Displaytext, färg : Bärnsten
•Färg : Vit
•Product Partner Code : All Open

Vit mikrovågsugn för
inbyggnad utrustad med
grillfunktion och
roterande tallrik.
Inbyggnadshöjden är 36
cm vilket innebär att den
utmärkt passar lite
mindre skåp. Enkel att
använda med vred och
digital display. Display i
Amber.
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