
Размразете храната си бързо и ефективно с функцията за 
размразяване.
Благодарение на функцията за размразяване на микровълновата фурна 
Вашите замразени храни са готови още по-бързо. След като сте избрали 
вида и теглото на храната, микровълновата фурна автоматично 
изчислява необходимото време. След това започва да размразява 
храната, като в същото време запазва нейния вкус и текстура. 

Удобната микровълнова ReTurntable винаги се връща там, от където 
е започнала.
Ние проектирахме тази микровълнова фурна така, че ястията да са 
винаги в идеалната позиция. Това е така, защото вратата се отключва, 
когато плочата се върне на първоначалното си място. Няма да видите 
обърната дръжка на чаша или гореща чиния в странна позиция. За лесен 
и удобен достъп всеки път.

Нашата микровълнова функция ви дава 
възможност да готвите, подгрявате или 
размразявате.
Микровълновата функция е пряк път към бързи и 
вкусни ястия. С натискането на един бутон можете 
да разтопите шоколад, да размразите или 
притоплите останала храна. Това е бърз и лесен 
начин за създаване на вкусни ястия.

Запазете настройките си като Любима функция 
за бърз и лесен избор.
Запазете предпочитаните от вас настройки за бърз 
и лесен достъп с избор на Любима функция. След 
като създадете програмата, можете да докоснете 
иконата с формата на звезда на дисплея, за да я 
активирате. Това означава, че не е необходимо да 
помните никакви специфични настройки. За всичко 
ще се

Нашата микровълнова врата с функция 
TouchOpen е с механизъм с меко докосване.
Нашата микровълнова фурна с дизайн TouchOpen 
Ви дава лесен достъп до храната. Вратата се 
отваря с лекота с едно докосване на бутон 
благодарение на специално проектирания мек 
механизъм. С едно плавно движение можете да се 
насладите на бърз достъп до Вашите ястия.

Микровълновата фурна TouchOpen от серия 800  позволява 
отваряне на вратата с едно докосване. 
Микровълновата фурна TouchOpen от серия 800 с механизъм с меко 
докосване е най-лесният начин за достъп до храната Ви. Вратичката се 
отваря бързо и плавно с едно докосване за още по-голямо удобство. 

Product Benefits & Features

• Микровълнова фурна за пълно вграждане
• Възможност за вграждане в комбинация с други уреди: Над фурна
• Механизъм за отваряне на вратата: Електронен
• Режими на работа: микровълново
• Мощност на микровълновата фурна: 800 W, 5 нива
• Функция за бърз старт на пълна мощност с 30 секундни интервали
• Автоматични програми за размразяване в зависимост от теглото на 
храната
• Детска защита
• Сигнал за край на готвене
• Автоматични програми за готвене в зависимост от теглото на храната
• LED екран

• Сензорно управление

• Електронен часовник с таймер
• 3 програмираните функции могат да бъдат поставени последователно
• Вътрешно осветление
• Диаметър и материал на въртящата се чиния: 272 мм, Стъкло
• Включени аксесоари: Рамка
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Микровълнова мощност W 800
Мощност на грила W 0
Нива на мощност 5
Ниво на шума в dB(A) 60
Вид инсталация Напълно вграждане
Размери ВxШxД в мм 371x594x316
Размери за вграждане ВxШxД в мм 360x562x300
Начини на готвене микровълново
Етапи на готвене 3
Честота (Hz) 50
Цвят Черен
Материал вътрешност Цвят инокс
Захранващо напрежение (Volt) 220-240
Необходим предпазител (А) 10
Product Partner Code All Open
Вътрешен полезен обем (л.) 17
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