
Funkcia rýchle rozmrazenie
V našej mikrovlnnej rúre rozmrazíte potraviny ľahko a dobre. Stačí zvoliť typ a 
hmotnosť jedla a mikrovlnná rúra automaticky vypočíta potrebný čas.

Otočný tanier mikrovlnnej rúry, ktorý si pamätá počiatočnú polohu
Túto mikrovlnnú rúru sme navrhli tak, aby bol riad vždy v ideálnej polohe. Je to 
docielené odomknutím dvierok, keď sa otočný tanier vráti do počiatočnej 
polohy. Žiadne ušká šálok otočené zlým smerom, žiadne horúce taniere v 
nepraktických polohách. Iba zakaždým prístup bez námahy.

Vaša skratka k dobrému jedlu
Mikrovlnná rúra predstavuje rýchly spôsob ako zahnať 
hlad. Jedným klikom môžete v krátkom čase rozmraziť 
hotové jedlo, ohriať zvyšky zo včerajšej večere alebo 
rozpustiť čokoládu na polevu.

Uložte nastavenia mikrovlnnej rúry pre vaše 
obľúbené pokrmy
Pomocou funkcie Obľúbené uložte svoje 
uprednostňované nastavenia mikrovlnnej rúry na rýchly 
a jednoduchý prístup. Po vytvorení programu ho 
môžete aktivovať dotykom na ikonu v tvare hviezdy na 
displeji. To znamená, že si nemusíte pamätať 
konkrétne nastavenia. O všetko je postarané jedným 
dotykom.

Funkcia TouchOpen na zabezpečenie rýchleho jednoduchého prístupu
Mikrovlnná rúra TouchOpen série 800 s jemným dotykovým mechanizmom je 
najjednoduchším spôsobom prístupu k vašim potravinám. Dvierka sa otvárajú 
rýchlo a hladko jedným dotykom na zabezpečenie pohodlia. 

Špecifikácie a benefity

• Zabudovateľná plne integrovateľná mikrovlnka
• Možnosti zabudovania v kombinácii s ďalšími spotrebičmi: nad rúru
• Mechanizmus otvárania dverí: Electronic
• Módy varenia: mikrovlnné
• Výkon mikrovlnnej rúry: 800 W, 5 úrovní
• Funkcia rýchleho štartu pri plnom výkone s 30 sek. intervalmi
• Automatické odmrazovacie programy s meraním hmotnosti
• Detský zámok
• Signalizácia konca varenia
• Automatické varné programy s meraním hmotnosti
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Systém tepelnej úpravy Mikrovlny
Výkon mikrovĺn (W) 800
Počet výkonových stupňov pre 
mikrovlny 5

Rozmery pre zabudovanie VxŠxH 
(mm) 360x562x300

Príkon (W) 1200
Inštalácia Výhradne zabudovateľný spotrebič
Rozmery VxŠxH (mm) 371x594x316
Čistá hmotnosť (kg) 16.1
Dĺžka kábla (m) 1.4
Farba Čierna
Materiál vnútra rúry lakovaná oceľ
Farba vnútra rúry biela
Osvetlenie dutiny rúry (W) 25
Napätie (V) 220-240
Frekvencia 50
Požadované istenie (A) 10 A
Čiarový kód EAN 7332543665631
Odporúčaná predajná cena 389.00

Technická špecifikácia
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