
KMR721000B Vestavná trouba

Více chuti méně času

Pokrmy jsou hotové o polovinu rychleji než v tradiční
troubě. Kompaktní trouba CombiQuick propojuje
přednosti klasického a mikrovlnného ohřevu a to
znamená rychlejší cestu ke skvělým chutím.

Rovnoměrné propečení v každém soustu

Efektivní využívání energie znamená i efektivní
vaření. Nový systém proudění vzduchu zajišťuje
rovnoměrnou cirkulaci vzduchu. Trouba se rychleji
vyhřeje a teplota pečení může být až o 20 % nižší.
Tím šetříte čas i energii.

Plný výkon s menšími nároky na prostor

V kompaktní mikrovlnné troubě můžete vařit, grilovat,
ohřívat i rozmrazovat. Její výkon jse srovnatelný s
výrazně většimi modely. S pomocí jediného spotřebiče
tak můžete vařit cokoli vás napadne.

Další benefity
Objevte účinný způsob grilování, pečení a zapékání•

Velký LCD displej přehledně zobrazuje přednastavené recepty a s jeho
pomocí tak dosáhnete skvělých kulinářských výsledků

•

Speciální povrch zajišťuje, že jsou dvířka trouby chladná, a tak se jich lze bez
obav dotýkat

•

Specifikace

Kompaktní vestavná trouba•
Mikrovlnný výkon: 1000 W•
Automatická nabídka teplot•
Vložené recepty•
Automatické váhové programy•
Dětská bezpečnostní pojistka•
Indikace zbytkového tepla•
Elektronické dotykové ovládání•
Vícejazyčný displej•
Elektronická regulace teploty•
Možnost elektronického nastavení
trouby:

•

Halogenové osvětlení•
Automatické osvětlení na otevření dveří•
Čištění: hladký smalt pro snadné
čištění

•

Chladící ventilátor•
 1 smaltovaný koláčový plech na
pečení, 1 hluboký odkapávací pekáč
šedý smalt

•

1 bežný rošt chromovaný•
Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 455
x 595 x 567

•

Vestavné rozměry (mm): 450 x 560 x
550

•

Technické specifikace

Typ výrobku : Vestavná pečící trouba•
Systém tepelné úpravy : Integrovaný mikrovlnný•
Čištění trouby : Hladký malt•
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) : 450x560x550•
Vnitřní objem (l) : 46•
Rozměry (mm) : 455x595x567•
Max. příkon (W) : 2,0•
Požad. jištění (A) : 16•
Napájecí napětí (V) : 220-240•
Délka kabelu (m) : 1.5•
Barva : Černá•
Třída energetické účinnosti : No•
Funkce trouby : Gril, Mikrovlnná funkce•
Elektronické funkce : přímé zapnutí funkce mikrovlnné trouby,
zrušení běžícího času, konec, oblíbené pečící programy, zámek
funkcí, použití zbytkového tepla, ukazuje běžící čas, čas vaření
během programu, demo program, trvání, servisní kódy, jazyky /
textový displej, doporučená teplota, rozšíření času, denní čas,
minutka, 28 receptů/ automatických váhových programů, funkce
rychlého nastavení, elektronická regulace teploty, indikace
zbytkového tepla, automatické vypnutí (jen trouby), dětský
zámek, Vypnutí denního času při vypnuté troubě, osvětlení trouby
zapnout / vypnout, ukazatel teploty, akustický signál

•

Hlučnost (dB) : 52•
Plocha největšího plechu (cm²) : 1424•
Výbava trouby - rošty : 1 bežný rošt chromovaný•
Výbava trouby - plechy : 1 smaltovaný koláčový plech na pečení,
1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt

•

Čistá hmotnost (kg) : 38.5•
EAN kód produktu : 7332543543960•
Produktové číslo pro partnery : K - Customer Specific KRT•

Popis výrobku
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