
KMFE172TEW Mikrobølgeovn

TouchOpen for hurtig og nem adgang

TouchOpen-mikrobølgeovnen med soft touch giver
nem adgang til din mad. Med én handling åbnes lågen
hurtigt og blødt, for ubesværet bekvemmelighed.

TouchOpen for nem adgang

Vores mikrobølgeovn med TouchOpen-design giver
dig nem adgang til din mad. Døren åbnes let med et
tryk på en knap takket være den specielt udviklede
soft-mekanisme. En let bevægelse giver hurtig
adgang til din mad.

Mikrobølgeovnen - din køkkenassistent

Mikrobølgefunktionen er genvejen til hurtig og lækker
mad. Med et tryk på en knap kan du hurtigt smelte
chokolade, tø en ret op eller varme rester fra dagen
før. Det en hurtig og nem måde at lave lækre måltider
på.

Flere fordele
Gem indstillingerne som en favoritfunktion for hurtigt og nemt valg.•

Mikrobølgeovnens praktiske ReTurntable går altid tilbage til, hvor den
startede.

•

Optø fødevarer hurtigt og effektivt med optøningsfunktionen.•

Funktioner:

Tilberedning: Mikrobølger•
Hurtig start-funktion, 100% effekt med
30 sek. intervaller

•

Automatisk tilberedning efter vægt•
Automatisk optøning efter vægt•
3 favoritprogrammer•
Signal for slut på tilberedningstid•
Børnesikring•
 Hvidt LED display•
Touch betjening•
Display med ur og timer•
Ovnbelysning•
Flere tilberedningsfaser i én enkelt
funktion

•

Tekniske data:

Installation : Indbygning•
Farve : Hvid•
Udvendige mål, HxBxD, mm : 371x594x316•
Indbygningsmål, HxBxD, mm : 360x562x300•
Ovnrum brutto/netto volumen, liter : 17/16.8•
Ovnrum, materiale : Lakeret stål•
Mikrobølgeeffekt, W : 800•
Effekttrin : 5•
Lydniveau max., dB(A) : 60•
Antal optøningsprogrammer : 4•
Drejetallerken, diameter, mm : 272•
Elementspænding, V : 220-240•
Frekvens, Hz : 50•
El-tilslutning, amp. : 10•
EAN : 7332543665648•

Produktbeskrivelse:

Mikrobølgeovn til
indbygning i hvid. Flot
og enkelt, neutralt
design der matcher
enhver køkkenstil og
ovndesign. Ovnen
betjenes meget nemt
ved touch knapper, som
kun kræver et let tryk,
har ovnbelysning, og har
desuden 3
forudindstillede
favoritprogrammer.
Mikroovnen er endvidere
udstyret med automatik-
programmer til optøning
og tilberedning efter
vægt.
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