
Med Elvita får du plats för allt det du uppskattar. Du får noga utvalda
produkter med kloka lösningar till ett bra pris, designade för att lösa
vardagen. Det är produkter för hela hemmet, som ger plats åt hela livet.

Mikrovågor Grill Barnlås

CMI4259S
Kraftfull mikrovågsugn med
många funktioner

• 60 cm bred – standardmått
• Volym på 25 liter
• Många funktioner och menyval
• Grill med grillställning
• 900 W effekt

En rymlig mikrovågsugn som kan laga i flera steg
Den rymliga svarta mikrovågsugnen i inbyggnadsmodell har
900 W effekt. Den har flera funktioner och praktiska menyval.
Den hjälper dig med både mat och dryck. Den kan även tillaga i
flera steg.

Många menyval
Mikrovågsugnen har en lättläst display och en användarvänlig
kontrollpanel som du hanterar med knappar och vred. De
förprogrammerade menyvalen är både flexibla och praktiska.
Du kan tillaga pizza, kött, grönsaker, pasta, potatis, fisk,
popcorn och värma drycker.

Flera smarta funktioner
Mikrovågsugnen har en grill och ett galler ingår.
Upptiningsfunktionen används baserat på tid eller vikt. Den
påminner dig att vända maten efter halva tiden för ett jämnt
resultat. Du kan till och med tillaga maten direkt efter
upptiningen med tillagningsfunktionen i flera steg. Displayen
visar tiden och har en inbyggd timer. Barnlåset gör den lämplig
för familjer med barn.
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Produktegenskaper
Färg Svart

Installation Inbyggd

Typ av kontroll Pekreglage och
vred

Display Ja

Mikrovågsuteffekt 900 W

Antal effektnivåer 5

Automatprogram Ja (8)

Tidur Ja

Barnlås Ja

Roterande tallrik Ja

Roterande tallrik, diameter 315 mm

Tekniska specifikationer
Nettovikt 18,5 kg

Volym 25 l

Höjd 387 mm

Bredd 594 mm

Djup 387 mm

Inbyggda dimensioner, min. höjd 380 mm

Inbyggda dimensioner, min. bredd 560 mm

Inbyggda dimensioner, min. djup 550 mm

Strömförsörjning 230 V, 50 Hz

Sladdlängd, typ av kontakt 1,4 m, Schuko

Märkström 10 A

Maximal märkeffekt 1450 W

Modellbeteckning CMI4259S

Mått


