
Zjednodušte si přípravu pokrmů díky bočním držákům Easy Entry
Navrhli jsme nerezové boční držáky Easy Entry tak, aby manipulace s plechy a 
pekáči pro vás byla jednodušší, a to i při velkém množství pokrmu. Oceníte i 
snadnou odnímatelnost držáků při čištění trouby.

Funkce pro rychlé rozmrazování
Zapomněli jste vyndat maso z mrazničky? Dejte ho do naší mikrovlnné trouby 
a zapněte funkci rozmrazování. Potraviny si uchovají chuť i texturu a vy se 
během chvilky můžete pustit do vaření.  

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

Dotykový displej – všechny funkce intuitivně na 
dosah
Objevte nový způsob ovládání vaší trouby pomocí 
dotykového displeje, který vám dává potřebnou 
technologii a podporu pro přípravu pokrmů. Můžete 
přizpůsobit teplotu a čas, ať už pečete muffiny, nebo 
připravujete lososa.

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. 

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.

Specifikace a benefity

• Kompaktní vestavná trouba
• Druh trouby: kompaktní multifunkční trouba s integrovanou mikrovlnnou 
funkcí
• Mikrovlnný výkon: 1000 W
• Funkce trouby: Gril, Grill + microwave, Mikrovlny
• Halogenové osvětlení
• Automatické osvětlení na otevření dveří
• Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
• Zastavení horkovzdušného větráku při otevření dveří
• Chladící ventilátor
• Plechy dodávané s troubou: Ne
• Rošty dodávané s troubou: No
• Vestavné rozměry (mm): 450 x 560 x 550
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Typ výrobku Vestavná pečící trouba
Systém tepelné úpravy Integrovaný mikrovlnný
Čištění trouby Hladký smalt
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 450x560x550
Vnitřní objem (l) 42
Max. příkon (W) 2100
Požad. jištění (A) 16
Napájecí napětí (V) 220-240
Přívodní kabel 1.5 m se zakončením
Barva Bílá
Třída energetické účinnosti Ne

Funkce trouby

Rozmrazování, Grill High + 
Microwave, Gril, Světlo, Liquids + 
Microwave, Melting, Mikrovlnné 

pečení, Popcorn, Ohřev a mikrovlnné 
pečení

Hlučnost (dB) 52
Přívodní kabel 1.5 m se zakončením
Plocha největšího plechu (cm²) 1188
Výbava trouby - rošty No
Výbava trouby - plechy Ne
Hmotnost (kg) 34.8
EAN kód produktu 7332543844975

Technická specifikace
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