MSC2544S-M Forno Microondas
Várias formas de confecionar os alimentos na sua
cozinha
O micro-ondas é o complemento perfeito ao seu forno
tradicional. Vem ampliar o leque de funções de
aquecimento disponíveis, bem como o proporcionar
espaço extra forno.

Controlo preciso de todos os programas de
cozedura
Este micro-ondas tem um visor digital extremamente
visível e claro para que tenha uma vista geral clara e
completa de todos os programas e das definições que
escolheu.

Resultados perfeitos - à distância de um toque
Programado automaticamente para uma variedade de
diferentes pratos e alimentos, este forno micro-ondas
irá oferecer-lhe sempre resultados perfeitos.

Características:

Especificações técnicas:

Descrição do produto:

• Micro-ondas de integrar
•Possibilidade de combinar com outros
aparelhos: Debaixo de bancada, Acima
do forno
•Mecanismo para abertura da porta:
Push control
•Opções
•Potência micro-ondas: 900 Watt, 10
níveis
•Potência grelhador: 1100 W
•Programas automáticos para
descongelar por peso
•Sinal acústico
•Electrónico com display digital
•Controlo de potência tátil
•Prato rotativo: 315 mm de diâmetro,
Vidro
•Acessórios incluídos: Grelha

• Funções de aquecimento : Micro-ondas + Grill + Convecção
•Painel de controlo : Controlo tátil
•Potência micro-ondas : 900
•Potência grelhador : 1100
•Níveis de potência : 10
•Dimensões de encastre (AxLxP), em mm : 450x560x550
•Capacidade útil (L) : 23
•Capacidade bruta, l : 25
•Instalação : Encastre
•Altura, mm : 460
•Largura, mm : 595
•Profundidade, mm : 471
•Frequência, Hz : 50
•Voltagem, V : 230
•Ligação (W) : 1450
•Cor da cavidade : Inox
•Cor : INOX Antidedadas
•International colour (Icon) : Stainless steel with antifingerprint
•Cor principal : Inox Anti dedadas
•Marca : AEG
•Modelo : MSC2544S-M
•Product Partner Code : All Open

Micro-ondas com Grill
de 45 cm e 23L com
capacidade útil, 10
Níveis de Potência,
Potência: Micro-ondas
de 900W + Grill de
1100W, Aquecimento
por Convecção, Preto
com Moldura em Inox
Anti dedadas
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