
Snel en efficiënt voedsel ontdooien
Bevroren smaken komen snel vrij met de ontdooifunctie van de magnetron. 
Selecteer het voedseltype en het gewicht. De magnetron start na automatisch 
de benodigde tijd te hebben berekend. Dit garandeert snelle resultaten terwijl 
de smaak en textuur van elk ingrediënt bewaard blijft.

Directe toegang tot persoonlijke functies
Veelgebruikte magnetroninstellingen kunnen met de 
favorietenfuncties worden opgeslagen zodat u er snel 
toegang toe heeft. Zodra u een gepersonaliseerd 
programma hebt ingesteld, kan het eenvoudig worden 
geactiveerd met het sterpictogram. Het is niet nodig 
elke keer de exacte instellingen te

Een gestroomlijnd ontwerp voor een snelle reiniging
Reinigen is bij deze magnetron echt zo klaar. Zijn gestroomlijnde ontwerp laat 
vuil zich op geen enkele manier ophopen. Geen knoppen, alleen een glad 
glazen oppervlak. Zo heeft u elke keer weer een vlekkeloos oppervlak. 

Met slechts één vingerdruk opent u de magnetron
De magnetron is ontworpen met een elektronische deur die opent bij een 
simpele druk op de knop. Zo heeft u snel en eenvoudig toegang tot de inhoud. 

Magnetron, 45 cm, 25 liter, rvs

Een groter bereik aan kookmogelijkheden in uw keuken
Deze magnetron is de perfecte aanvulling op uw traditionele oven. Hij vergroot 
het bereik aan beschikbare kookmogelijkheden en biedt extra ovenruimte.

Voordelen en specificaties

• Ovenruimte: 26 liter
• TouchControl-bediening
• Functies: magnetron
• Magnetronvermogen: 900 W, 5 standen
• Quick start functie voor een volledig vermogen binnen 30 sec.
• Automatische, gewichtsgestuurde ontdooiprogramma's
• Signaal einde kooktijd
• Diameter en materiaal draaiplateau: 325 mm, glas 

• Kinderbeveiliging
• Interieurverlichting
• Geschikt voor inbouw in hoge - of onderkast
• Elektronische klok met timer
• 3 geprogrammeerde functies kunnen achter elkaar geprogrammeerd worden

• Deuropeningsmechanisme: Electronic
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Afmetingen hxbxd (mm) 459x596x404
Kleur zwart / vlekvrij rvs
Aansluitwaarde (W) 1400
Netspanning (V) 230
Ampère 10
Productnummer 947 608 720
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