
KMK861000M Vestavná trouba

Stoprocentní výsledek za polovinu času

Pokrmy hotové za polovinu času, než by vyžadovala
tradiční trouba. Kompaktní trouba CombiQuick
propojuje přednosti klasického a mikrovlnného ohřevu,
a tak představuje rychlejší cestu ke skvělým chutím.

Rovnoměrné propečení v každém soustu

Horký vzduch se díky XL ventilátoru rychleji rozprostře
v prostoru trouby. Díky tomu ušetříte nejen čas, ale i
peníze za energie.

Úspora prostoru bez snížení výkonu

Výkon této kompaktní mikrovlnné trouby, která vám
umožní vařit, grilovat, ohřívat či rozmrazovat pokrmy,
je srovnatelný s výrazně většími modely. Díky tomu
můžete připravovat širokou řadu pokrmů pomocí
jediného spotřebiče.

More Benefits :
Objevte účinný způsob grilování, opékání, pražení či pečení•

Intuitivní otočný ovladač vám jediným dotekem umožní získat okamžitou
kontrolou nad vaším vařením

•

Speciální povrch zajišťuje, že jsou dvířka trouby chladná, a tak se jich lze bez
obav dotýkat

•

Features :

Kompaktní vestavná trouba•
Druh trouby: kompaktní multifunkční
trouba s integrovanou mikrovlnnou
funkcí

•

Mikrovlnný výkon: 1000 W•
Funkce trouby: Spodní ohřev,
Ventilátor + světlo, Gril, gril + spodní
ohřev, Gril + spodní ohřev + ventilátor,
Gril + ventilátor, Mikrovlny, Kruhové
těleso + spodní ohřev + ventilátor,
Kruhové těleso + ventilátor, vrchní
ohřev, Horní + spodní ohřev

•

Barva: nerez s povrchovou úpravou
proti otiskům prstů

•

Možnost pečení na 2 úrovních
najednou

•

Elektronické dotykové ovládání•
Možnost elektronického nastavení
trouby:

•

Automatické osvětlení na otevření dveří•
Čištění: hladký smalt pro snadné
čištění

•

Zastavení horkovzdušného větráku při
otevření dveří

•

Chladící ventilátor•
 1 smaltovaný plech na pečení koláčů,
1 hluboký odkapávací pekáč šedý
smalt

•

1 bežný rošt chromovaný•
Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 455
x 594 x 567

•

Vestavné rozměry (mm): 450 x 560 x
550

•

Technical Specs :

Vnitřní objem (l) : 43•
Barva : Nerez ocel a úprava proti otiskům•
Elektronické funkce : akustický signál, minutka•
Funkce trouby : Spodní ohřev, Ventilátor + světlo, Gril, gril +
spodní ohřev, Gril + spodní ohřev + ventilátor, Gril + ventilátor,
Mikrovlny, Kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor, Kruhové
těleso + ventilátor, vrchní ohřev, Horní + spodní ohřev

•

Výbava trouby - rošty : 1 bežný rošt chromovaný•
Max. příkon (W) : 3,0•
Výbava trouby - plechy : 1 smaltovaný plech na pečení koláčů, 1
hluboký odkapávací pekáč šedý smalt

•

Výsuvy ve výbavě : Kolejnice pro rošt•
Otočný rožeň : Ne•
Rozměry a instalace : Rozměry•
Výška (mm) : 455•
Šířka (mm) : 594•
Hloubka (mm) : 567•
Vestavná výška (mm) : 450•
Šířka otvoru pro vestavbu (mm) : 560•
Hloubka otvoru pro vestavbu (mm) : 550•
Čistá hmotnost (kg) : 38.5•
Energie : Energy supply•
Značka : AEG•
Model : KMK861000M•
Energetická třída : No•
Hlučnost (dB) : 52•
Spotřeba v pohotovostním režimu (W) : 0.99•
Plocha největšího plechu (cm²) : 1424•
Ostatní : Other technical data•
Barva : Nerez s úpravou proti otiskům prstů•
EAN kód produktu : 7332543499571•
Kód produktu (PNC) : 944 066 394•
Barva : Nerez s úpravou proti otiskům prstů•

Product Description :

AEG944 066 394
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