
MBE2658DEM 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.

Rychlé a účinné rozmrazování potravin

Pomocí funkce rozmrazování v mikrovlnné troubě snadno uvolníte zmrazené
chutě. Zvolte typ pokrmu a jeho hmotnost. Mikrovlnná trouba se spustí po
automatickém výpočtu potřebné doby. Takto rychle dosáhnete požadované
výsledky a zároveň zachováte chuť a strukturu všech ingrediencí.

Rychlý přístup k individuálně přizpůsobeným
funkcím
Často používaná nastavení mikrovlnné trouby lze
uložit a rychle zapnout v rámci oblíbených funkcí. Po
nastavení individuálně přizpůsobeného programu ho
stačí jednoduše zapnout pomocí hvězdicové ikony.
Není zapotřebí si pokaždé zapamatovat přesná

Další benefity
Díky elegantnímu designu mikrovlnné trouby je čištění rychlé a snadné.•

Specifikace

Mikrovlnná trouba určená pro plnou
vestavu

•

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

•

Mechanismus otevírání dveří:
Electronic

•

Systémy tepelné úpravy: gril,
mikrovlny, gril a mikrovlny

•

Mikrovlnný výkon: 900 W, 5 úrovní•
Výkon grilu: 800 W•
Funkce Rychlý start s plným výkonem s
intervaly po 30s

•

Automatické rozmrazovací programy
podle hmotnosti vložených potravin

•

Dětská pojistka•
Signál při ukončení cyklu•
LED displej•
Dotykové ovládání pro volbu výkonu•
Elektronické hodiny s měřením času•
 3 programovatelné funkce použitelné
za sebou

•

Vnitřní osvětlení•
Průměr otočného talíře: 325 mm•

Technické specifikace

Systém tepelné úpravy : Mikrovlny/Gril•
Mikrovlnný výkon (W) : 900•
Výkon grilu (W) : 800•
Počet výkonových stupňů pro mikrovlnný ohřev : 5•
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) : 450x562x500•
Příkon (W) : 1400•
Instalace : Výhradně vestavný spotřebič•
Rozměry (mm) : 459x596x404•
Čistá hmotnost (kg) : 18•
Délka kabelu (m) : 1.4•
Barva : Černá/nerezová ocel s protiotiskovým povrchem•
Materiál vnitřku trouby : Nerezová ocel•
Barva vnitřku trouby : Nerez•
Osvětlení vnitřku trouby (W) : 25•
Napájecí napětí (V) : 230•
Frekvence (Hz) : 50•
Požad. jištění (A) : 10•
EAN kód produktu : 7332543631575•
Produktové číslo pro partnery : E - Generic Partner All•

Popis výrobku
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