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Combi-magnetron met  
turbo-hetelucht, nis 45 cm
MAC396RVS

Specificaties
• Binnenruimte (bruto): 44 liter
• 6 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote 

grill en magnetronfunctie 900 W
• Temperatuur regelbaar van 50 - 230 ºC
• 1 x 25 W LED lamp in ovenruimte
• Aansluitwaarde: 3350 W

Gebruikersgemak
• Bediening met draaiknoppen en tiptoetsen
• 2 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
• Digitale timer
• Kinderslot
• Draaiplateau, geschikt voor schalen tot ø 360 mm
• 15 automatische programma’s
• Extra functie: ontdooien

Schoonmaakgemak
• RVS binnenruimte

Toebehoren
• 1 grillrooster
• 1 glazen bakplaat
• 1 rond rooster

Ovenfuncties
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typenummer matzwart -
typenummer RVS MAC396RVS
afmetingen  
buitenafmeting: hoogte (mm) 455
buitenafmeting: breedte (mm) 595
buitenafmeting: diepte (mm) 545
inbouwmaten  
installatie hoogte (mm) 450
installatie breedte (mm) 560
installatie diepte (mm) 550
mogelijke inbouwsituaties hoge kast, onder 

werkblad
verstelbare voetjes voorzijde
aansluitgegevens  
voltagebereik (V/Hz) 230 / 50
aansluitwaarde (W) 3350
aantal fasen (elektrische aansluiting) 1
kabel aanwezig •
kabelpositie rechtsachter
Stekker aanwezig •
functies  
verwarmingsfunctie (conventioneel, 
hetelucht, conventioneel + hetelucht) 
(EU)

multifunctioneel

aantal magnetronstanden 5
magnetron voeding technologie transformator
magnetronvermogen output 100 - 900
vermogen bovenwarmte element 1750
onderwarmte element vermogen 600
vermogen grill element 1750
aantal hetelucht ventilatoren 1
vermogen per ringelement 1700
aqua clean functie -
pyrolyse functie -
aantal automatische kook/bakpro-
gramma’s

15

ontdooien (alleen fan) -
aantal automatische ontdooipro-
gramma’s

2

snel voorverwarm functie •
uitvoering  
bruto volume ovenruimte (V) (EU) 44
netto volume ovenruimte (V) (EU) 37
deur systeem klapdeur
draaiplateau of roterende antenne draaiplateau
diameter draaiplateau 360
binnenruimte materiaal/afwerking RVS
aantal insteekhoogtes 2
aantal telescopische rails
aantal lampen 1
vermogen per lamp 25
licht aan/uit te schakelen -
verlichting te vervangen door consu-
ment

-

bediening  
bedieningstype touch control met 

draaiknop
display type led display
kinderslot •
direct/Quick start functie •
type timer digitaal
meerfase koken -
demo functie aanwezig -
toebehoren  
aantal geemailleerde bakplaten
aantal grillrekken 1
aantal geemailleerde braadsleden
aantal glazen bakplaten 1
aantal bedruiprekken (voor in braad-
slede)

draaispitmotor -

maximale breedte ovenschaal 315

maximale diepte ovenschaal 310

Prijs (€) -



Combi-magnetron met 
turbo-hetelucht, nis 45 cm
MAC396RVS

Specificaties
• Binnenruimte: 44 liter
• 6 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote 

grill en magnetronfunctie 900 W

Gebruikersgemak
• Draaiplateau, geschikt voor schalen tot ø 360 mm
• Extra functie: ontdooien

Schoonmaakgemak
• RVS binnenruimte

verkorte specs
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Micro-ondes combiné avec
fonction chaleur pulsée turbo,
niche de 45 cm
MAC396RVS

Spécifications
• Intérieur : capacité de 44 litres
• 6 fonctions de four dont air pulsé turbo, grand gril et 

fonction micro-ondes 900 W
• Température réglable de 50 à 230 °C
• 1 x 25 W ampoule LED à l’intérieur du four
• Puissance de raccordement : 3350 W

Facilité d’utilisation
• Commande par boutons rotatifs et touches Touch 

Control
• 2 niveaux de cuisson, pour cuire sur plusieurs 

niveaux
• Minuterie numérique
• Sécurité enfant
• Plateau tournant adapté pour des plats jusqu’à ø 

360 mm
• 15 programmes automatiques
• Fonction supplémentaire : décongélation

Facilité de nettoyage
• Intérieur en inox
• Inox antitaches ; évite les empreintes de doigts

Accessoires
• 1 grille
• 1 plaque de cuisson en verre
• 1 grille ronde

Fonctions de four

EAN nummer
• 8715393222152
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