
LMS4253TMX Mikrovågsugn

Grill och mikro för snabba resultat

Vår mikrovågsugn med grill är det snabba och enkla
sättet att laga de flesta av dina favoriträtter. Förutom
att du kan göra allt som du förväntar dig från en
traditionell mikrovågsugn, ger den extra grillfunktionen
dig ännu mer.

Grill för variation i måltiderna

Njut av bubblande mozzarella-toast och saftig grillad
kyckling i vår mikrovågsugn. Den extra grillfunktionen
innebär att du snabbt kan njuta av dina favoriträtter.

Mikrovågsugn ‒ genvägen i ditt kök

Mikrovågsfunktionen är din genväg till snabba och
läckra måltider. Med en knapptryckning kan du smälta
choklad, tina din favoritgryta eller värma rester,
snabbt. Det är det snabba och enkla sättet att skapa
läckra måltider.

Fler produktfördelar :
Den integrerade grillen betyder att du kan göra mer med din mikrovågsugn.•

Tina maten snabbt och effektivt med avfrostningsfunktionen.•

Produktegenskaper :

Mekanism för att öppna dörren:
Tryckknapp

•

Tillagningslägen: Grill, Mikrovågor•
Mikrovågseffekt: 900 W, Effektlägen: 8
st

•

Grilleffekt: 1000 Watt•
Automatiskt viktstyrt
avfrostningsprogram

•

Mikrovågsugnen signalerar då
tillagningstiden är slut

•

Automatiska viktstyrda
tillagningsprogram

•

LED-display•
Touch-kontroll för att välja effekt•
 270 mm stor roterande tallrik i Glas•

Teknisk data :

Installation : Inbyggd•
Inbyggnadsmått H x B x D, mm : 380x560x550•
Produktmått H x B x D, mm : 388x595x377•
Mikrovågseffekt, W : 900•
Material i ugnsutrymmet : Rostfritt•
Typ av timer : 95 min•
Effektinställning : Touch•
Effektlägen, antal : 8•
Viktstyrt program : Universal programme•
Viktstyrd upptining : Universalprogram•
Grilleffekt, W : 1000•
Roterande tallrik : Ej integrerad•
Diameter, mm: : 270•
Roterande tallrik, material : Glas•
Färg : Svart/Rostfritt stål med antifingerprint•
Nettovikt, kg : 20•
Total effekt, W : 1400•
Spänning, V : 230•
EAN-kod : 7332543673582•
Displaytext, färg : Vit•
Färg : Svart/Rostfritt stål med antifingerprint•
Produkttyp : Inbyggd Mikrovågsugn med 900 W•

Produktbeskrivning :
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