
QN4247X Mikrovågsugn

Bredare urval av matlagningsalternativ i ditt kök

Denna mikrovågsugn är det perfekta komplementet till en traditionell ugn. Den
ökar urvalet av tillgängliga matlagningsalternativ och ger extra ugnsutrymme.

Det är bara koppla in den var du vill

Den här mikrovågsugnen smälter garanterat väl in i köksinredningen tack var
ett ventilationssystem som gör att luften alltid cirkulerar, även om mikron är
blockerad på ena sidan eller står direkt intill väggen.

Passar perfekt. Snabb installation

Oavsett storlek och form på ditt kök kan denna mikrovågsugn installeras var
som helst utan att störa designen och för att du enkelt ska kunna använda den.
Den helintegrerade mikrovågsugnen är en av marknadens snabbaste att
installera, oavsett om det är i ett svårt eller trångt utrymme.

Fler produktfördelar :
Nu blir det ännu enklare att laga god mat från mikrovågsugnen med en
kontrollpanel med intuitiv touchscreen och en yta som är enkel att torka av

•

Produktegenskaper :

Mikrovågsugn för inbyggnad•
Mikrovågseffekt: 900 W, Effektlägen: 5
st

•

Inbyggnad tillsammans med andra
produkter: Under bänkskiva, Över ugn

•

Mekanism för att öppna dörren:
Tryckknapp

•

Tillagningslägen: Mikrovågor•
Automatiskt avfrostningsprogram med
viktavkänning

•

Barnlås•
Mikrovågsugnen signalerar då
tillagningstiden är slut

•

LED-display•
Touch-kontroll för att välja effekt•
Elektronisk klocka med timer•
 3 stycken program som kan
programmeras så att de följer varandra
automatiskt

•

Invändig belysning•
 325 mm stor roterande tallrik i Glas•

Teknisk data :

Nettovolym, liter : 25.37•
Inbyggnadsmått H x B x D, mm : 450x562x500•
Produktmått H x B x D, mm : 459x596x417•
Färg : Rostfri med Anti Finger Print•
Material i ugnsutrymmet : Målat•
Sladdlängd, (ca) m : 1.4•
Total effekt, W : 1400•
Spänning, V : 230•
Säkring, A : 10•
Produktnummer (PNC) : 947 608 683•
EAN-kod : 7332543552320•

Produktbeskrivning :

Denna mikrovågsugn är
det perfekta
komplementet till en
traditionell ugn. Den
ökar urvalet av
tillgängliga
matlagningsalternativ
och ger extra
ugnsutrymme.
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