
EMT25207OX Mikrovlnná troba

Mikrovlnná trouba s grilem

Popcorn či grilované sýrové sendviče? Dvojí funkce
mikrovlnné trouby s integrovaným křemenným grilem
vám nabízí širokou škálu možností vaření.

Možnost přípravy jídla téměř jakýmkoli způsobem

Díky komplexnímu řešení této mikrovlnné trouby s
funkcí rozmrazování, ohřívání, grilování a vaření se
můžete vrhnout na jakoukoliv kuchařskou výzvu.

Automatický program pomůže, když nemáte čas
přemýšlet nad nastavením
Pokud máte náročný den, stačí pouze využít
automatické programy. Program sám kontroluje
správné úrovně výkonu, čímž se snižuje riziko chyb.

Další benefity
Program automatického rozmrazování jídlo pokaždé důkladně rozmrazí•

Digitální displej pro jasnou a okamžitou zpětnou vazbu•

Specifikace

Mikrovlnná trouba určená pro plnou
vestavu

•

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•
Automatické programy vaření podle
váhy

•

LED displej•
Dotykové ovládání pro volbu výkonu•
Průměr otočného talíře: 315 mm•

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•
Vnitřní objem (l) : 25•
Příkon (W) : 1450•
Instalace : Výhradně vestavný spotřebič•
Rozměry (mm) : 388x595x400•
Čistá hmotnost (kg) : 18.02•
Délka kabelu (m) : 1.3•
Barva : Nerez•
Materiál vnitřku trouby : Nerezová ocel•
Barva vnitřku trouby : Nerez•
Napájecí napětí (V) : 230•
Frekvence (Hz) : 50•
Požad. jištění (A) : 10•
Kód produktu (PNC) : 947 607 348•
EAN kód produktu : 7332543309375•
Product Partner Code : All Open•

Popis výrobku

Mikrovlnná trouba,
Barva: Nerez ocel a
úprava proti otiskům,
černé dveře, Funkce:
Mikrovlny/Gril, Vnitřní
objem (l): 25, Příkon
(W): 1450, Mikrovlnný
výkon (W): 900, Výkon
grilu (W): 1000, Počet
výkonových stupňů pro
mikrovlnný ohřev: 8,
Počet výkonových
stupňů grilu: 1, prumer
talire 315
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