
MSB2547D-M Mikrovlnná troba

Perfektní chuť i struktura jídla

Křupavé slanina i zlatavá sýrová krusta. S touto mikrovlnnou troubou připravíte
chutné pokrmy během chvíle. Perfektní tečku obstará funkce grilu, která vyladí
výslednou chuť a texturu jídla stisknutím jediného tlačítka.

Mějte při vaření poslední slovo

Tato mikrovlnná trouba je vybavena intuitivním dotykovým ovládacím panelem
s povrchem, který vždy vyčistíte jedním tahem. Citlivý dotykový panel vám také
umožní měnit funkce a časové nastavení během několika sekund.

Mimořádně snadná instalace

Tuto mikrovlnnou troubu lze instalovat do většiny kuchyní, kde zajistí čisté linie
a pohodlné vaření. Plně vestavná mikrovlnná trouba je jednou z
nejflexibilnějších na trhu, a tak ji lze umístit téměř kamkoliv.

Specifikace

Možnosti vestavby v kombinaci s jinými
spotřebiči: pod pracovní desku, nad
troubu

•

Mechanismus otevírání dveří:
Stlačením

•

Systémy tepelné úpravy: gril,
mikrovlny, gril a mikrovlny

•

Mikrovlnný výkon: 900 W, 8 úrovní•
Výkon grilu: 1000 W•
Automatické rozmrazovací programy
podle hmotnosti vložených potravin

•

Signál při ukončení cyklu•
LED displej•
Dotykové ovládání pro volbu výkonu•
Vnitřní osvětlení•
Průměr otočného talíře: 315 mm•
Rám jako příslušenství•
Příslušenství: grilovací stojan•

Technické specifikace

Systém tepelné úpravy : Mikrovlny/Gril•
Mikrovlnný výkon (W) : 900•
Výkon grilu (W) : 1000•
Počet výkonových stupňů pro mikrovlnný ohřev : 8•
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) : 380x560x500•
Příkon (W) : 1450•
Instalace : Vestavný spotřebič•
Rozměry (mm) : 388x595x400•
Čistá hmotnost (kg) : 18.5•
Délka kabelu (m) : 1.3•
Barva : Nerez s úpravou proti otiskům prstů•
Materiál vnitřku trouby : Nerezová ocel•
Barva vnitřku trouby : Nerez•
Osvětlení vnitřku trouby (W) : Led•
Napájecí napětí (V) : 230•
Frekvence (Hz) : 50•
Požad. jištění (A) : 20•
EAN kód produktu : 7332543511235•
Produktové číslo pro partnery : All Open•

Popis výrobku

Mikrovlnná trouba s
grilem; vnitřní objem (l):
23; dotykové ovládání,
LED displej; mikrovlnný
výkon: 900 W s 8
úrovněmi; výkon grilu:
1000 W; průměr
otočného talíře (mm):
315; programy:
automatické
rozmrazovací programy
podle hmotnosti
vložených
potravin,signál při
ukončení cyklu;
vybavení systémy
tepelné úpravy: gril ,
mikrovlny , gril a
mikrovlny, vnitřní
osvětlení, příslušenství:
rám / grilovací stojan;
instalace: možnosti
vestavby v kombinaci s
jinými spotřebiči: pod
pracovní desku , nad
troubu; barva: nerez
ocel s úpravou proti
otiskům prstů; rozměry
V x Š x H (mm): 388 x
595 x 400



MSB2547D-M Mikrovlnná troba


