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

Kapacita 42 l, extra velká
Velkokapacitní mikrovlnná trouba s objemem 42 l připraví větší množství jídla 
najednou. Zatímco standardní modely mají objem 26 l, v této extra velké 
troubě připravíte třeba lasagne pro celou rodinu. 

Rozmrazte své jídlo rychle s naší funkcí 
rozmrazování 
Vaše mražené jídlo je rychle hotové díky funkci 
rozmrazování mikrovlnky. Zvolte funkci rozmrazování a 
pokrm začne rozmrazovat, přičemž si zachová chuť i 
texturu. 

LED displej EXPlore s citlivým ovládáním
Objevte nový způsob ovládání vaší trouby pomocí LED 
displeje EXPlore s jeho citlivými dotykovými tlačítky. 
Praktické rozhraní vám umožňuje rychlý přístup a 
dynamické ovládání času, teploty a jiných funkcí.

Rychlé, rovnoměrné výsledky ohřívání
Věřte, že v mikrovlnné troubě XL budou vaše pokrmy ohřívány rovnoměrně. 
Díky své velikosti jsou pokrmy připraveny k dokonalosti, a to bez ručního 
otáčení.

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, Mikrovlny
• Dětská bezpečnostní pojistka
• Zasunovací ovladače
• Možnost elektronického nastavení trouby: nastavení hlasitosti minutky, 
automatické vypnutí (jen trouby), akustický signál, 12 variety of pre-set 
cooking programmes "Assist", alarm/hlášení chyb, Child lock (in off mode), 
čas vaření, čas vaření s odhadem konce, přičítání času, Delayed start (Time 
delay), demo program s kódem, nastavení jasu disp., dveřní spínač pro 
světlo, Function lock (in running mode), Key tones menu with deactivation, 
Menu non-connected, Microwave Power level proposal, minutka, osvětlení 
trouby zapnout / vypnout (menu + samostatné tlačitko), info k servisu, denní 
čas
• Halogenové osvětlení
• Automatické osvětlení na otevření dveří
• Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
• Chladící ventilátor
• Plechy dodávané s troubou: Ne
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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 Nerezová ocel
Třída energetické účinnosti Ne

Funkce trouby

Rozmrazování, Gril a mikrovlnné 
pečení, Gril, Světlo, Liquids + 

Microwave, Melting, Mikrovlnné 
pečení, Popcorn, Ohřev a mikrovlnné 

pečení

Elektronické funkce

nastavení hlasitosti minutky, 
automatické vypnutí (jen trouby), 

akustický signál, 12 variety of pre-set 
cooking programmes "Assist", 

alarm/hlášení chyb, Child lock (in off 
mode), čas vaření, čas vaření s 
odhadem konce, přičítání času, 

Delayed start (Time delay), demo 
program s kódem, nastavení jasu 

disp., dveřní spínač pro světlo, 
Function lock (in running mode), Key 
tones menu with deactivation, Menu 
non-connected, Microwave Power 
level proposal, minutka, osvětlení 
trouby zapnout / vypnout (menu + 

samostatné tlačitko), info k servisu, 
denní čas

Přívodní kabel 1.5 m se zakončením
Výbava trouby - rošty No
Výbava trouby - plechy Ne
Hmotnost (kg) 34.4
EAN kód produktu 7332543808809

Technická specifikace
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