
Препечете или добавете хрупкав завършек към любимите си ястия с 
мощния грил
Добавете хрупкав завършек към препечените филийки или лазаня с 
функцията грил на фурната. Вграденият нагревателен елемент излъчва 
топлина надолу за деликатно покафеняване или препечени ястия.

Дори най-обемните ястия могат да бъдат приготвени наведнъж с 
микровълнова фурна с капацитет 42Л.
С капацитет XL от 42Л микровълновата фурна може да се справи и с по-
обемни ястия. От гювеч до лазаня, нахранете цялото семейство 
наведнъж с ненадминато удобство.

Автоматични програми за размразяване, 
подгряване и разтопяване.
Интуитивната микровълнова фурна има 
предварително настроени програми за 
размразяване, повторно подгряване или 
разтопяване. Просто изберете типа ястие и 
микровълновата фурна ще свърши останалото.

Получавате удобна обратна връзка при готвене със сензорния 
дисплей EXCite.
Сензорният дисплей EXCite Ви осигурява достъп до голямо разнообразие 
от функции, които отговарят на всяко ястие. Също така улеснява 
регулирането на температурата и времето за готвене във фурната. 
Получавате директна обратна връзка с подчертаване на най-важната 
информация.

Претопляйте ястията бързо и равномерно с 
чинията XL на микровълновата фурна.
Претопляйте или загрейте остатъка от сготвеното 
ястие бързо и удобно независимо от количеството с 
чинията XL. Плочата на микровълновата фурна се 
върти сама, така че всяко ястие получава 
равномерна топлина. 

Микровълнова фурна с грил - размразете, загрейте и запечете с 
хрупкава коричка за идеален завършек на Вашето ястие.
Хрупкава коричка с натискането на един бутон с нашата  микровълнова 
фурна с функция Грил. От златиста коричка на лазаня до хрупкав 
карамел на крем брюле, пресъздайте текстурите и вкусовете на бавното 
готвене във фурната със скоростта и ефективността на микровълновата. 
Функциите за размразяване и загряване също помагат за

Product Benefits & Features

• Компактна фурна за вграждане
• Фурна за вграждане с интегрирано микровълново готвене 
• Мощност на микровълните: 1000 Watt 
• Разглобяем долен нагревателен елемент за по-лесно почистване
• Функции за готвене на фурната: Грил, Grill + microwave, Микровълново
• Електронно заключване за защита от деца
• Сензорно управление TouchControl
• Преглед на функциите на фурната: Настройване на силата на зуковия 
сигнал, Заключване на управлението (при изключен уред), Настройка на 
вида на часовника в режим standby (2 варианта), Демо режим, 
Регулиране яркостта на дисплея (вкл.), Основни звуци, Основни звуци и 
аларми / активиране на звуци при грешка / деактивиране (с изкл. на 
On/Off), Езици / текстов дисплей, Възможност за вкл./изкл. на 
осветлението на фурната, Време
• Халогенно осветление на фурната
• Автоматично включване на осветлението във фурната при отваряне на 
вратата
• Полиран емайл на вътрешността на
фурната за лесно почистване
• ISOFRONT® PLUS - вратата на фурната остава хладна на допир по 
време на готвене
• Вентилатор за охлаждане
• Демо режим 
• Многоезичен дисплей на фурната
• Дължина на кабела: 1.5 м
• Обем на фурната: 42 л 

6000 Solo Микровълнова & Грил с Емайл за лесно Почистване
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Вътрешен полезен обем (л.) 42
Тип фурна: Среден обем
Почистване Лесен за почистване емайл
Ниво на шума в dB(A) 52
Ел. консумация в stand-by режим 0.99
Обща площ на повърхн. на фурната 
в см2 1424

Размери за вграждане ВxШxД в мм 450x560x550
Размери ВxШxД в мм 455x595x567
Основен цвят Черен
Максимална мощност (W) 2100
Тип на щепсела Шуко
Външна дължина на захранващия 
кабел 1.5

Захранващо напрежение (Volt) 220-240
Необходим предпазител (А) 16

Product Specification
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