
EMS30400OX Mikrovlnná troba

Intuitivní mikrovlnná trouba pro rychlé a snadné
vaření
Ať už chcete uvařit něco rychle a jednoduše, nebo si
jen chcete ohřát něco z chladničky, můžete se
spolehnout na tuto intuitivní a snadno použitelnou
mikrovlnnou troubu.

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.

Digitální displej pro jasnou a okamžitou zpětnou vazbu

Jen jeden rychlý pohled na panel s digitálním displejem a získáte okamžitou
zpětnou vazbu o tom, v jaké fázi přípravy se jídlo nachází.

More Benefits :
Velký vnitřek nabízí možnost přípravy větších pokrmů•

Features :

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, 5 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•
Otočný talíř: vyjímatelný•
Průměr otočného talíře: 315 mm•
Příslušenství: grilovací stojan•

Technical Specs :

Vlastnosti : Performance•
Barva : Nerez•
Barva vnitřku trouby : Tmavě modrá•
Systém tepelné úpravy : Mikrovlny/Gril/Konvenční•
Vnitřní objem (l) : 24.5•
Příkon (W) : 2350•
Mikrovlnný výkon (W) : 900•
Počet výkonových stupňů pro mikrovlnný ohřev : 5•
Počet výkonových stupňů grilu : 1•
Materiál vnitřku trouby : Nerezová ocel•
Osvětlení vnitřku trouby (W) : 20•
Barva ovladačů : Feritová•
Výkon grilu (W) : 1100•
Rozměry a instalace : Rozměry•
Obecná velikost : Kompaktní•
Výška (mm) : 335•
Šířka (mm) : 520•
Hloubka (mm) : 440•
Čistá hmotnost (kg) : 19.3•
Ostatní : Other technical data•
Barva : Nerez•
EAN kód produktu : 7332543230051•
Kód produktu (PNC) : 947 607 390•
Barva : Nerez•
Subgroup : 3815•

Product Description :

Electrolux947 607 390


