
Basis information :

BM201A4XGModelbetegnelse

MikroovnProduktnavn

GorenjeMærke

681477
BM201A4XG

Mikroovn

595 × 390 × 20 mmRamme dimension
1 mLedning, længde
1250 WTilslutningseffekt
6 ampTilslutningseffekt
QuartzType varmeelement
Roterende ristGrillrist
24,5 cmTallerkendiameter
Roterende glastallerkenDrejetallerken

Dør sikkerhed

Børnesikring

Timer

Madlavning på flere niveauer
Smart displayfunktionSmart display

Hastighed og auto optøning (efter tid og
vægt)

Optøningsfunktion efter tid/vægt

Du vælger maden og hvor meget det vejer,
og ovnen tilpasser effekten og
tilberedningstiden.

Færdigprogrammer

Madlavning har aldrig været så enkelt. Du
vælger programmet, og ovnen tilpasser
tilberedningen.

AUTO menu
2Antal kombinationsgrill og mikrobølge
1Antal grillprogrammer
LED displayDisplaytype
Bund, Touch controlInput type
Elektronisk betjeningBetjening
Roterende pladeType distribútion ad mikrobølger
Standard teknologi (HVT)Mikrobølgeovn teknologi

Brug grillelementet, hvis du ønsker en jævn
bruning. Grillelementet kan bruges til hurtig
bruning af enkelte retter, og gør dem dejlige
sprøde. Kombineret med mikrobølger, kan
grill blive brugt særligt til hurtigt stegning.
Halvvejs i tilberedningsprocessen advarer
ovnen om at du skal vende maden for en
jævn bruning

1000 W
1Antal infrarøde varmelegemer
800 WMikroeffekt
UCD - ultra cool doorDørglas
BundÅbning af dør
VenstrehængsletDøråbning
Rustfrit ovnrumOvnrum material
GlasdørDør materiale
GlasFront materiale
3838782077210EAN kode

I de fleste kulturer bliver det, at give eller
dele brød, opfattet som den ultimative
kærlighedserklæring, og det er uanset, om
udvekslingen foregår mellem kolleger,
venner eller familiemedlemmer. For at skabe
en endnu stærkere bagekultur i
Skandinavien opfordrer vi derfor folk til at
bage til deres venner og kolleger.

681477
XY820ZType

Let at bruge
Mikro + grillKombineret opvarmning
Elektronisk betjeningBetjening
20 ltr.Ovnrum

USP :
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/Ekstra tilbehør

Rustfrit stålOvnrum, materiale

245 mmDiameter drejetallerken (mm)

*RemovableDrejetallerken

6Antal effekttrin

/Ur

ElektroniskBetjening

*QuarcGrill, type

*Microwaves+grillKombiprogrammer

JaOver-/undervarme

/Varmluft

/Grill

Features :

405 mmDybde af emballeret produkt (mm)

650 mmBredde af emballeret produkt (mm)

446 mmHøjde af emballeret produkt (mm)

567 mmMin bredde installation niche

380 mmMaks. højde af installation niche

380 mmMin højde af installation niche

314 mmdybde af indvendig plads

300 mmDybde af produktet (mm)

595 mmBredde af produktet (mm)

388 mmHøjde af produktet (mm)

16,5 KgBrutto vægt (kg)

14,5 KgNettto vægt (kg)

EuroStiktype

100 cmEl-ledning, længde (cm)

50Frekvens (Hz)

230Eltilslutning (V)

6 ASikringstype (A)

1250 WTilslutningseffekt (W)

glassMateriale af vindu

Grafit sortFarve /materiale front

switchesDøråbning

1000 WGrilleffekt (W)

800 WMaks. mikroeffekt (W)

20 lOvnvolumen (L)

Mikrobølge ovnType

IndbygIndbygning/fritstående

3838782077210EAN kode

681477Produkt nummer
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