
MSB2547D-M Микровълнова фурна

ГРИЛ И МИКРОВЪЛНОВО ГОТВЕНЕ

Приготвяйте вкусни завършени ястия, използвайки комбинираното
действие на микровълните и грила. Можете да запичате и да получите
хрупкав бекон само с натискането на едно копче.

Контролирайте готвенето

Тази микровълнова фурна има интуитивното сензорно управление, което
Ви позвоява лесно и бързо да задавате и контролирате настройките.

Лесно инсталиране. Перфектен синхрон с останалите уреди.

Независимо от размера на кухнята, тази микровълнова пасва на всички
кухненски конфигурации с изчистени линии и улеснява процеса на
готвене. Пълното вграждане на този модел е проектирано като едно от
най-лесните изпълнения на пазара.

Характеристики

Възможност за вграждане в
комбинация с други уреди: Под
кухненски плот, Над фурна

•

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

•

Режими на работа: Грил,
микровълново, микровълново + грил

•

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•
LED екран•
Сензорно управление•
Вътрешно осветление•
Диаметър и материал на въртящата
се чиния: 315 мм, Стъкло

•

Built-in frame available as accessory•
Включени аксесоари: Подложка за
грил

•

Технически спецификации

Микровълнова мощност W : 900•
Мощност на грила W : 1000•
Вътрешен полезен обем (л.) : 23•
Нива на мощност : 8•
Начини на готвене : Грил, микровълново, микровълново +
грил

•

Размери ВxШxД в мм : 388x595x400•
Размери за вграждане ВxШxД в мм : 380x560x500•
Основен цвят : Инокс с покритие срещу отпечатъци от пръсти•
Вид инсталация : За вграждане•
Материал вътрешност : Инокс•
Включени аксесоари: : Подложка за грил•
Външна дължина на захранващия кабел : 1.3•
Консумирана мощност (Watt) : 1450•
Честота (Hz) : 50•
Захранващо напрежение (Volt) : 230•
Необходим предпазител (А) : 20•
Продуктов код (PNC) : 947 607 444•
Product Partner Code : All Open•
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