ZSG20100XA Forno Microondas
Liberte espaço sem perder as suas opções de culinária
Fazer mais com menos acabou de ficar mais fácil! Este forno microondas
compacto liberta espaço da cozinha ao proporcionar-lhe uma solução única
para aquecer, descongelar e grelhar.

Poupe tempo em cada refeição, sem
complicações
Quando o tempo é pouco, este microondas torna a
vida mais fácil. Permite-lhe aquecer ou descongelar
as suas refeições com um toque num botão.

Tire o máximo partido das refeições congeladas
Para ajudar a poupar tempo e tirar o máximo partido
dos alimentos congelados, este microondas possui
uma função de descongelação suave e rápida.

Mais benefícios:
• Vários níveis de potência para cozinhar em microondas com toda a facilidade
• Sinal acústico de fim de programa para indicar quando as refeições estão
prontas
• Seleção de configurações fácil - comando rotativo

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: 800 Watt, 9
níveis
•Potência grelhador: 1000 W
•Sinal acústico
•Botão de controlo para selecção da
potência
•Prato rotativo: 245 mm de diâmetro,
Vidro
•Acessórios incluídos: Grelha

• Funções de aquecimento : Micro-ondas + Grill
•Painel de controlo : Botões rotativos
•Potência micro-ondas : 800
•Potência grelhador : 1000
•Níveis de potência : 9
•Dimensões de encastre (AxLxP), em mm : 380x560x340
•Capacidade útil (L) : 18
•Capacidade bruta, l : 20
•Instalação : Encastre
•Altura, mm : 389
•Largura, mm : 596
•Profundidade, mm : 343
•Frequência, Hz : 50
•Voltagem, V : 230-240
•Ligação (W) : 1250
•Nº de controlos push : 1
•Cor : INOX Antidedadas
•International colour (Icon) : Stainless steel with antifingerprint
•Cor principal : Inox Anti dedadas
•Marca : Zanussi
•Modelo : ZSG20100XA
•Product Partner Code : All Open

Micro-ondas com Grill
de integrar de 20 litros
com controlo mecânico,
potência de micro-ondas
de 800W e potência de
grill de 1000W, 9 níveis
de potência, Inox Anti
dedadas
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