
Omedelbar tillgång till anpassade funktioner
Ofta använda mikrovågsinställningar kan sparas och 
nås snabbt med favoritfunktionerna. När ett anpassat 
program har ställts in aktiverar du det via den 
stjärnformade ikonen. Det innebär att du inte behöver 
komma ihåg de exakta inställningarna varje gång. 
Bekvämlighet med bara en knapptryckning.

Elegant design som är enkel att hålla ren
Den här mikrovågsugnen är ännu enklare att rengöra. Den rena designen gör 
att smutsen inte kan fastna någonstans. Inga knappar. Bara en ren glasyta. 
Det ger fantastiska resultat varje gång. 

Allt som behövs för att öppna mikrovågsugnen är en beröring
Mikrovågsugnen har designats med en elektronisk, beröringsaktiverad lucka. 
Det innebär att den öppnas med bara en beröring. Det ger snabb och enkel 
åtkomst till det som finns inuti.

Denna mikrovågsugn är det perfekta komplementet till din traditionella ugn. 
Den breddar urvalet av tillgängliga matlagningsalternativ och erbjuder 
samtidigt extra ugnsutrymme.

Bredare urval av matlagningsalternativ i ditt kök
Denna mikrovågsugn är det perfekta komplementet till din traditionella ugn. 
Den breddar urvalet av tillgängliga matlagningsalternativ och erbjuder 
samtidigt extra ugnsutrymme.

Produktfördelar

• Tillagningslägen: Mikrovågor
• Snabbstart med 30 sekunders intervaller
• Automatiskt viktstyrt avfrostningsprogram
• Mikrovågsugnen signalerar då tillagningstiden är slut
• Barnlås
• LED-display
• Touch-kontroll för att välja effekt
• Elektronisk klocka med timer
• Invändig belysning
• 3 stycken program som kan programmeras så att de följer varandra 
automatiskt
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Installation Integrerad
Färg Vit
HöjdxBreddxDjup, mm 371x594x316
Inbyggnadsmått H x B x D, mm 360x562x300
DK_MC_GrossNet_capacity 17/16.8
Material i ugnsutrymmet Målat
Mikrovågseffekt, W 800
Grilleffekt, W -
Effektlägen, antal 5
Ljudnivå, dB(A) IEC 704-3 60
Autoprogram Automatiska upptiningsprogram
Avfrostningsprogram 4
Diameter, mm: 272
Re-Turntable Ja
Spänning, V 230
Frekvens, Hz 50
Säkring, A 10
Produktnummer (PNC) 947 608 735
EAN-kod 7332543744237

Tekniska specifikationer
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