
EVK6E40Z Vestavná trouba

Gril a mikrovlnný ohřev pro rychlé vaření

Mikrovlnná trouba 600 s integrovaným grilem
představuje rychlý a snadný způsob přípravy vašich
oblíbených jídel. Na rozdíl od tradiční mikrovlnné
trouby budete mít díky grilu více možností při vaření.

Gril pro více možností

Máte rádi toast s rozpečným sýrem nebo zlatavé
grilované kuře? V naší mikrovlnné troubě s
integrovaným grilem snadno a rychle připravíte vaše
oblíbená jídla.

Grilujte dozlatova

Skvěle ugrilovaná kuřecí křidélka nebo rozpečený
křehký sýr halloumi. V našich mikrovlnných troubách s
integrovaným grilem připravíte rychle obojí.

Další benefity
Náš časový LED displej navrhuje teploty dle zvolených pečicích funkcí.•

Rozmrazujte rychle a účinně•

Bezpečné na dotek znamená, že dvířka trouby zůstanou vždy chladná.•

Specifikace

Kompaktní vestavná trouba•
Mikrovlnný výkon: 1000 W•
Funkce trouby: Gril, Mikrovlny•
Automatická nabídka teplot•
Dětská bezpečnostní pojistka•
Indikace zbytkového tepla•
Zasunovací ovladače•
Elektronická regulace teploty•
Možnost elektronického nastavení
trouby:

•

Halogenové osvětlení•
Automatické osvětlení na otevření dveří•
Čištění: hladký smalt pro snadné
čištění

•

Zastavení horkovzdušného větráku při
otevření dveří

•

Chladící ventilátor•
 Ne•
1 bežný rošt chromovaný•
Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 455
x 595 x 567

•

Vestavné rozměry (mm): 450 x 560 x
550

•

Technické specifikace

Typ výrobku : Vestavná pečící trouba•
Systém tepelné úpravy : Integrovaný mikrovlnný•
Čištění trouby : Hladký malt•
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) : 450x560x550•
Rozměry (mm) : 455x595x567•
Max. příkon (W) : 2,0•
Požad. jištění (A) : 16•
Napájecí napětí (V) : 220-240•
Délka kabelu (m) : 1.5•
Barva : Černá•
Třída energetické účinnosti : No•
Funkce trouby : Gril, Mikrovlnná funkce•
Elektronické funkce : minutka, osvětlení trouby zapnout / vypnout,
ukazatel teploty, indikace zbytkového tepla, použití zbytkového
tepla, Service info, doporučená teplota, denní čas, automatické
vypnutí (jen trouby), prověření výsledku, dětský zámek, demo
program, přímé zapnutí funkce mikrovlnné trouby, trvání,
elektronická regulace teploty, konec

•

Výbava trouby - rošty : 1 bežný rošt chromovaný•
Výbava trouby - plechy : Ne•
Čistá hmotnost (kg) : 34.4•
EAN kód produktu : 7332543667574•
Produktové číslo pro partnery : ER•

Popis výrobku
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