KME721000M Zabudovateľná rúra
Mikrovlny a gril sa postarajú o optimálne výsledky
Naša mikrovlnná rúra s funkciou grilu vám umožní
dosiahnuť chrumkavú kôrku jednoduchým stlačením
tlačidla. Vychutnávajte si konzistenciu a chuť typické
pre pomalé pečenie s rýchlosťou a výkonom
mikrovlnnej rúry.

Úspora priestoru bez zníženia výkonu
Táto kompaktná rúra s mikrovlnným režimom, ktorá
vám umožní variť, grilovať, zohrievať či rozmrazovať
pokrmy, ponúka výkon porovnateľný s výrazne
väčšími modelmi. Na prípravu širokej škály pokrmov
vám teraz postačí jediný spotrebič.
Rýchlejšie grilovanie a pečenie s perfektnými
výsledkami
Tento mimoriadne výkonný gril potrebuje menej času
ako tradičné rúry a vždy precízne opečie vaše pokrmy
tak, aby boli chrumkavé a zdobila ich zlatistá kôrka.

Ďalšie benefity
• Receptové programy sú zárukou skvelého gurmánskeho zážitku
• Špeciálny povrch zaisťuje, že sú dvierka rúry chladné, a tak sa ich možno bez
obáv dotýkať
• Špeciálna vrstva odolá odtlačkom prstov a zabraňuje vzniku rušivých škvŕn

Špecifikácia

Technická špecifikácia

• Kompaktná zabudovateľná rúra
•Výkon mikrovlnky: 1000 W
•Nehrdzavejúca oceľ bez otlačkov
prstov
•Automatický návrh teploty
•Zabudované recepty
•Automatické hmotnostné programy
•Funkcia bezpečnosť detí
•Indikácia zbytkového tepla
•Dotykové ovládanie
•Viacjazyčný displej rúry
•Elektronická regulácia teploty
•Prehľad funkcií rúry: 28 receptov /
automatické programy (hmotnosť),
trvanie, elektronická regulácia teploty,
ukončenie programu, obľúbený
program, zámok funkcií, jazyky /
textový displej, minútka, osvetlenie rúry
zap. / vyp., ukazovateľ skutočnej
teploty, indikácia zvyškového tepla,
využitie zvyškového tepla, čas
programu, denný čas, akustický signál,
automatické vypnutie len rúry, detský
zámok, čas varenia zobrazený s
programom, demo program, priamy
prístup k funkciám mikrovlnky,
resetovateľný čas programu, servisné
kódy, nastavenie spustenia, vypnutie
času dňa v stave vypnutia, odporučaná
teplota, predĺženie času
•Halogénové osvetlenie rúry
•Automatické zapnutie svetiel pri
otvorení dvierok

• Typ výrobku : Zabudovateľná elektrická rúra
•Systém tepelnej úpravy : integrovaný mikrovlnný
•Čištění rúry : smaltový
•Rozmery pre zabudovanie VxŠxH (mm) : 450x560x550
•Vnútorný objem rúry (l) : 46
•Rozmery VxŠxH (mm) : 455x595x567
•Celkový elektrický príkon (W) : 2000
•Požadované istenie (A) : 16
•Napätie (V) : 220-240
•Dĺžka kábla (m) : 1.5
•Farba : antikorová s úpravou proti odtlačkom prstov
•Energetická trieda : No
•Elektronické funkcie : 28 receptov / automatické programy
(hmotnosť), trvanie, elektronická regulácia teploty, ukončenie
programu, obľúbený program, zámok funkcií, jazyky / textový
displej, minútka, osvetlenie rúry zap. / vyp., ukazovateľ skutočnej
teploty, indikácia zvyškového tepla, využitie zvyškového tepla,
čas programu, denný čas, akustický signál, automatické vypnutie
len rúry, detský zámok, čas varenia zobrazený s programom,
demo program, priamy prístup k funkciám mikrovlnky,
resetovateľný čas programu, servisné kódy, nastavenie
spustenia, vypnutie času dňa v stave vypnutia, odporučaná
teplota, predĺženie času
•Funkcie rúry : Gril, Mikrovlnná funkcia
•Hlučnosť (db(A)) : 52
•Vybavenie rúry - rošty : 1 drôtená chrómovaná mriežka
•Vybavenie rúry - plechy : No
•Čistá hmotnosť (kg) : 39.3
•Čiarový kód EAN : 7332543509492

Popis výrobku
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