
KMFE171TEX Mikrovågsugn

TouchOpen för snabb och enkel åtkomst

800 TouchOpen mikrovågsugn med
mjukberöringsmekanism är det enklaste sättet att
komma åt din mat. Med en enda åtgärd öppnas
luckan snabbt och smidigt för din bekvämlighet.

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 :
Spara dina inställningar som en favoritfunktion för snabbt och enkelt val.•

Den praktiska mikrovågsugnens ReTurntable återgår alltid till där den
startade.

•

Tina maten snabbt och effektivt med avfrostningsfunktionen.•

Produktegenskaper :

Mikrovågsugn för inbyggnad•
Inbyggnad tillsammans med andra
produkter: Över ugn

•

Mekanism för att öppna dörren:
Electronic

•

Tillagningslägen: Mikrovågor•
Mikrovågseffekt: 800 W, Effektlägen: 5
st

•

Snabbstart med 30 sekunders
intervaller

•

Automatiskt viktstyrt
avfrostningsprogram

•

Barnlås•
Mikrovågsugnen signalerar då
tillagningstiden är slut

•

Automatiska viktstyrda
tillagningsprogram

•

LED-display•
Touch-kontroll för att välja effekt•
Elektronisk klocka med timer•
 3 stycken program som kan
programmeras så att de följer varandra
automatiskt

•

Invändig belysning•
 272 mm stor roterande tallrik i Glas•

Teknisk data :

Installation : Inbyggd•
Inbyggnadsmått H x B x D, mm : 360x462x300•
Produktmått H x B x D, mm : 371x494x316•
Mikrovågseffekt, W : 800•
Höjd invändigt, mm : 190•
Bredd invändigt, mm : 305•
Djup invändigt, mm : 290•
Material i ugnsutrymmet : Målat•
Typ av timer : 15mins@100%, 99.30@70%•
Effektinställning : Touch•
Effektlägen, antal : 5•
Viktstyrt program : Dryck, Fiskfilé, Färska grönsaker, Färdigfryst
mat, Frysta grönsaker, Bakad potatis, Fågel

•

Viktstyrd upptining : Bröd, Fisk, Kött, Fågel•
Grilleffekt, W : 0•
Roterande tallrik : Integrerad med bumerangfunktion•
Diameter, mm: : 272•
Roterande tallrik, material : Glas•
Belysning, W : 25•
Extrafunktioner : Barnsäkerhetslås, Snabbuppvärmning/ +30 sek•
Färg : Svart/Rostfritt stål med antifingerprint•
Nettovikt, kg : 15.5•
Total effekt, W : 1250•
Spänning, V : 220-240•
Säkring, A : 10•
EAN-kod : 7332543665617•
Displaytext, färg : Vit•
Färg : Svart/Rostfritt stål med antifingerprint•
Produkttyp : Inbyggd Mikrovågsugn med 800 W•

Produktbeskrivning :
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