
MFC3026S-M Mikrovlnná troba

Ucelená řada řešení rozmrazení a vaření

Tato mikrovlnná trouba umožňuje také rozmrazení, grilování a horkovzdušné
pečení. Tyto funkce lze kombinovat a vytvořit tak dokonalé podmínky k tepelné
úpravě pokrmů.

Mikrovlnné vaření velkých porcí

Jelikož má tato mikrovlnná trouba stejnou kapacitu jako standardní trouba,
vejdou se do ní i větší porce.

Profesionální výkon díky nerezovému vnitřku

Tato úsporná a účinná mikrovlnná trouba se snadnou údržbou má nerezový
vnitřek, který optimalizuje výsledky vaření.

Další benefity
Boční otvírání dveří pro profesionální úroveň přístupu•

Specifikace

Mikrovlnná trouba volně stojící•
Mechanismus otevírání dveří: Rukojetí•
Systémy tepelné úpravy: konvenční
vaření, gril, mikrovlny, mikrovlny a
konvenční vaření, gril a mikrovlny

•

Mikrovlnný výkon: 900 W, 10 úrovní•
Výkon grilu: 1100 W•
Konvenční teplota: °C•
Automatické rozmrazovací programy
podle hmotnosti vložených potravin

•

Signál při ukončení cyklu•
Automatické programy vaření podle
váhy

•

Knoflíkový ovladač k volbě výkonu•
Jednoduchá ovladatelnost elektroniky•
Elektronické hodiny s měřením času•
 3 programovatelné funkce použitelné
za sebou

•

Vnitřní osvětlení•
Průměr otočného talíře: 315 mm•
Příslušenství: grilovací stojan•

Technické specifikace

Systém tepelné úpravy : Mikrovlny/Gril/Konvenční•
Mikrovlnný výkon (W) : 900•
Výkon grilu (W) : 1100•
Počet výkonových stupňů pro mikrovlnný ohřev : 10•
Příkon (W) : 1450•
Instalace : Volně stojící spotřebič•
Rozměry (mm) : 325x520x510•
Čistá hmotnost (kg) : 18.48•
Délka kabelu (m) : 1•
Barva : Nerez•
Materiál vnitřku trouby : Nerezová ocel•
Barva vnitřku trouby : Nerez•
Osvětlení vnitřku trouby (W) : 20•
Napájecí napětí (V) : 230•
Frekvence (Hz) : 50•
Požad. jištění (A) : 20•
EAN kód produktu : 7332543410712•
Produktové číslo pro partnery : All Open•

Popis výrobku

Mikrovlnná trouba;
barva: nerez;
elektronické ovládání;
mikrovlnka / konvenční
vaření / gril; výkon (W):
900; výkon grilu (W):
1100; 10 výkonových
stupňů; displej; rozměry
(mm): 325 x 520 x 510;
objem(l): 30; průměr
talíře (mm): 315


