
LMS4253TMX Микровълнова фурна

Създайте вкусни ястия с микровълновата
фурна с грил от серия 600.
Нашата микровълнова фурна с грил от серия 600
предлага бърз и лесен начин за приготвяне на
повечето от любимите ви ястия. Предоставя ви
всичко, което бихте очаквали от традиционната
микровълнова фурна, а добавената грил функция

Интегрираната скара ви позволява да
направите повече неща с Вашата
Насладете се на препечени филийки с моцарела и
сочно пиле на грил в нашата микровълнова фурна.
Допълнителната функция на грила означава, че
можете да се насладите на любимите си ястия
бързо и лесно.

Нашата микровълнова функция ви дава
възможност да готвите, подгрявате или
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.

More Benefits :
Интегрираната скара ви позволява да направите повече неща с Вашата
микровълнова фурна.

•

Размразете храната си бързо и ефективно с функцията за размразяване.•

Характеристики

Механизъм за отваряне на вратата:
Бутон за освобождаване (пуш бутон)

•

Режими на работа: Грил,
микровълново

•

Мощност на микровълновата фурна:
900 W, 8 нива

•

Мощност на грила: 1000 W•
Автоматични програми за
размразяване в зависимост от
теглото на храната

•

Сигнал за край на готвене•
Автоматични програми за готвене в
зависимост от теглото на храната

•

LED екран•
Сензорно управление•
Диаметър и материал на въртящата
се чиния: 270 мм, Стъкло

•

Технически спецификации

Микровълнова мощност W : 900•
Мощност на грила W : 1000•
Нива на мощност : 8•
Ниво на шума в dB(A) : 0•
Вид инсталация : За вграждане•
Размери ВxШxД в мм : 388x595x377•
Размери за вграждане ВxШxД в мм : 380x560x550•
Начини на готвене : Грил, микровълново•
Честота (Hz) : 50•
Цвят : Черен/Инокс с покритие срещу пръстови отпечатъци•
Материал вътрешност : Инокс•
Захранващо напрежение (Volt) : 230•
Product Partner Code : All Open•

Product Description :
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