KME761000B Forno
CombiQuick - todo o sabor, metade do tempo
Um suculento frango assado, um gratinado cremoso,
um guisado de carne - tudo é possível em apenas
metade do tempo que seria necessário num forno
tradicional. O forno CombiQuick é o caminho mais
rápido para sabores excecionais e pratos

Cozedura uniforme em qualquer lugar
Com este forno, a utilização eficiente da energia
também significa cozinhar eficientemente. O novo
sistema de ventilação Hot Air garante que o ar quente
circula uniformemente por toda a cavidade do forno.
O resultado é que o forno aquece mais rápido e as

Poupe espaço sem comprometer a funcionalidade
Este forno micro-ondas compacto combinado permitelhe cozinhar com sucesso, grelhar, aquecer, ou
descongelar com a mesma performance de um
modelo maior. Consequentemente pode tirar o
máximo partido do espaço da sua cozinha e preparar

Mais benefícios:
• Uma forma eficiente de grelhar, gratinar, ou dourar
• Um display LCD grande que intuitivamente garante qualidade gourmet
sempre que usa a função cozedura assistida no forno
• A segurança da porta Touch Plus mantém o exterior da porta a uma
temperatura baixa
Características:

Especificações técnicas:

Descrição do produto:

• Forno compacto
•Forno com função micro-ondas
•Potência micro-ondas: 1000 W
•Tipos de aquecimento: Inferior,
Ventilador + iluminacão, Grelhador ,
Grelhador + inferior, Grelhador +
inferior + ventilado, Grelhador
ventilado, Micro-ondas, Grelhador
inferior ventilado, Grelhador ventilado,
Superior, Superior + Inferior
•2 níveis de cozedura
•Aquecimento rápido automático
•Proposta de temperatura
•Receitas automáticas
•Programas automáticos por peso
•Regulação electrónica da temperatura
•Bloqueio de segurança
•Função manter quente
•Função de extensão da duração
•Segurança para crianças
•Indicador de calor residual
•Touch Control
•Display multifunções
•Funções electrónicas
•Iluminação automática com abertura da
porta
•Interior em esmalte de fácil limpeza
•Ventoinha pára quando a porta é
aberta
•Ventilador de arrefecimento
•Tabuleiros incluídos: 1 tabuleiro para
bolos esmaltado, 1 tabuleiro de recolha
de gordura esmaltado cinza
•Grelhas incluídas: 1 grelha cromada
•Modo demonstração

• Tipologia do produto : Forno elétrico integrável
•Tipos de controlo do forno : Tátil
•Temperaturas : 30°C - 230°C
•Limpeza do forno : Aqua Clean
•Dimensões de encastre (AxLxP), em mm : 450x560x550
•Classe de eficiência energética – Forno principal : No
•Número de tabuleiros : 1 tabuleiro para bolos esmaltado, 1
tabuleiro de recolha de gordura esmaltado cinza
•Tipo de cavidade do forno superior : Média
•Marca : AEG
•Modelo : KME761000B
•Número de grelhas : 1 grelha cromada
•Altura, mm : 455
•Largura, mm : 595
•Profundidade, mm : 567
•Altura, mm : 450
•Largura integrável : 560
•Profundidade integrável : 550
•Altura interna - Forno superior : 212
•Largura interna : 473
•Profundidade interna : 413
•Potência grelhador, w : 1900
•Potência máxima, w : 3000
•Frequência, Hz : 50
•Voltagem, V : 220-240
•Nível de ruído - antigo padrão : 52
•International colour (Icon) : Black
•Cor : Preto
•Cor principal : Preto
•Código de Produto (PNC) : 944 066 451
•Product Partner Code : E - Generic Partner All

Forno + Micro-ondas
CombiQuick Compacto
«BlackLine Collection»
de 45 cm, 19 funções
Micro-ondas de 1000 W
+ Grill de 1900 W,
Controlo Tátil, 4 vidros,
43 litros de capacidade
útil, Vidro Preto
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