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Ångkokning – ett hälsosammare val 
Med ångkokningsfunktionen och den medföljande behållaren i 
glas kan du snabbt och enkelt tillaga näringsrik och god ångkokad 
mat. Välj helt enkelt vilken maträtt och vikt, sedan ställer 
MS5000J automatiskt in tillagningstiden. 
 
 
Tallriks Värmare 
Hetta upp dina tallrikar som på restaurang. Ställ helt enkelt den 
medföljande vattenbehållaren på dina tallrikar, aktivera 
funktionen och vänta ett par minuter.  
 
 
 
TDS – Trippelt så fräscht 
Traditionella mikrovågsugnar har en enda antenn som skickar ut 
mikrovågor. Samsungs ugnar har tre,; en I taket och två på 
sidorna. Det ger en jämnare uppvärmning, och snabbare 
tillagning. Vi kallar det Triple Distribution System, TDS. 
 
 
Keramisk beläggning på insidan 
Samsungs invändiga keramiska emaljbeläggning skyddar mot 
repor, är lätt att rengöra och skyddar mod motverkar bakterier. 
Beläggningen absorberar heller inte fukt, odörer eller bismak. Så 
du kan därför lugnt laga mat utan att smak från tidigare rätter tas 
upp. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energibesparingsläge 
Med Eco-läget sparar du upp till 40% energi i standby-läge. Med 
ett knapptryck sparar du energi, pengar och minskar din 
miljöpåverkan. 
 
 
 
Deodorize – Anti Odör Funktion 
Denna funktion tar enkelt bort odörer eller starka dofter som kan 
uppstå av vissa maträtter i ugnen. 
 
 
 
 
Power Defrost 
Upptining är inte bara tidsödande, utan även oförutsägbart. 
Ojämn upptining, med ömsom mjuka och stenhårda delar, är 
snarare regel än undantag. Men med Samsungs 
snabbupptiningsfunktion tinar du upp maten och återställer den 
till sin naturliga färskhet. 
 
Ugnstallrik På/Av 
Stäng av ugnstallriken om du vill värma upp någon som inte får 
plats när tallriken snurrar. Till exempel en gratängform. 
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Typ   

Produktty Mikrovågsugn med ångkokning 

Kapacitet   

Innerkapacitet 28L 

Ugnstallrik 318 mm 

Design   

Färg Vit 

Kontroll Metod Ratt och Knappar 

Dörröppning Gånggärn på sidan 

Insidan Keramisk beläggning  

Display  LED 

Grillfunktion Nej 

Ström   

Strömkälla 230 V / 50 HZ 

Mikrowatt 1000 W 

Watt Nivåer 7 

Funktioner   

Klocka Ja 

30 sek. Pluss Ja 

Strömsparningsläge Ja 

Avfrostning (Auto / Power / Sensor) Power Defrost 

Anti Odör Funktion Ja 

Ångkokning Ja 

Tallriksvärme Ja 

Ugnstallrik På/Av Ja 

Barnlås Ja 

Ljud På/Av Ja 

Tillbehör   

Gallerställning Ja 

Ångkärl Glas 

Övrigt Skål för Tallriksvärme 

Dimensioner   

Insida (BxHxD) 357 x 255 x 357 mm 

Utsida (BxHxD) 517 x 297 x 428 mm 

Förpackning (BxHxD) 570 x 362 x 466 mm 

Vikt (Netto) 14.5 kg 

Vikt (Brutto) 18.5 kg 


