
Křupavé díky funkci gril
Díky funkci grilu můžete potraviny nejen ohřívat, ale také opékat. Dodejte 
křupavý povrch na vaše toasty či lasagne.

XL kapacita. Objem 42 litrů.
S XL kapacitou (42 litrů) je mikrovlnná trouba schopna zvládnout vetší talíře a 
pokrmy. Od polévek až po lasagně. Rychlá příprava s bezkonkurenčním 
pohodlím.

Rozmrazování a ohřev
Intuitivní mikrovlnná trouba má přednastavené 
programy pro rozmrazování a ohřívání. Stačí zvolit typ 
pokrmu a mikrovlnná trouba vykoná zbytek.  

Intuitivní pečení s dotykovým displejem EXCite
Intuitivní dotykový displej EXCite poskytuje přístup k 
široké škále funkcí. Zjednodušuje nastavení teploty a 
času pečení. Aktuální nastavení se zobrazí okamžitě 
pouhým dotykem na jasném LCD displeji.

Rovnoměrmě prohřáto
Ideální pro rychlý ohřev vychladlého jídla. Bez ohledu 
na velikost pokrmu se vše rovnoměrně prohřeje. 
Především díky otočnému XL talíři.

Kombinace mikrovln a grilu pro optimální výsledky.
Funkce rozmrazování a ohřevu pomáhají připravit fantastické chutě, které 
předčí i ta nejnáročnější očekávání. Navíc díky funkci gril dosáhnete křupavou 
kůrku na vašich oblíbených pokrmech. 

Specifikace a benefity

• Kompaktní vestavná trouba
• Druh trouby: kompaktní multifunkční trouba s integrovanou mikrovlnnou 
funkcí
• Mikrovlnný výkon: 1000 W
• Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
• Elektronické dotykové ovládání 
• Halogenové osvětlení
• Automatické osvětlení na otevření dveří
• Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
• 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
Přívodní kabel 1.5 m se zakončením
Napájecí napětí (V) 220-240

Barva Nerezová ocel s protiotiskovou 
úpravou

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
Výbava trouby - rošty No
Výbava trouby - plechy Ne
Čistá hmotnost (kg) 33.8
EAN kód produktu 7332543844920

Technická specifikace
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