
KMK721000M Vestavná trouba

Mikrovlny a gril se postarají o optimální výsledky

Naše mikrovlnná trouba s funkcí grilu vám umožní
dosáhnout křupavé kůrky pouhým stisknutím tlačítka.
Dosáhněte textury a chuti typické pro pomalé pečení s
rychlostí a výkonem mikrovlnné trouby.

Úspora prostoru bez snížení výkonu

Výkon této kompaktní mikrovlnné trouby, která vám
umožní vařit, grilovat, ohřívat či rozmrazovat pokrmy,
je srovnatelný s výrazně většími modely. Díky tomu
můžete připravovat širokou řadu pokrmů pomocí
jediného spotřebiče.

Rychlejší grilování a opékání s perfektními
výsledky
Ač tento mimořádně výkonný gril potřebuje méně času
než tradiční trouby, vždy precizně opeče vaše pokrmy
tak, aby byly křupavé a zdobila je zlatavá kůrčička.

Další benefity
Garantovaný úspěch zajistí přednastavené recepty•

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

•

Speciální vrstva odolá otiskům prstů a brání vzniku nevzhledných skvrn•

Specifikace

Kompaktní vestavná trouba•
Mikrovlnný výkon: 1000 W•
Funkce trouby: Gril, Mikrovlny•
Barva: nerez s povrchovou úpravou
proti otiskům prstů

•

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:

•

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

•

Chladící ventilátor•
 Ne•
1 bežný rošt chromovaný•
Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 455
x 594 x 567

•

Vestavné rozměry (mm): 450 x 560 x
550

•

Technické specifikace

Vlastnosti : Performance•
Vnitřní objem (l) : 46•
Barva : Nerez ocel a úprava proti otiskům•
Elektronické funkce : zámek funkcí, jazyky / textový displej,
trvání, elektronická regulace teploty, akustický signál, 28 receptů/
automatických váhových programů, automatické vypnutí (jen
trouby), konec, oblíbené pečící programy, čas vaření během
programu, demo program, přímé zapnutí funkce mikrovlnné
trouby, ukazatel teploty, minutka, osvětlení trouby zapnout /
vypnout, dětský zámek, indikace zbytkového tepla, použití
zbytkového tepla, ukazuje běžící čas, zrušení běžícího času,
servisní kódy, funkce rychlého nastavení, Vypnutí denního času
při vypnuté troubě, doporučená teplota, rozšíření času, denní čas

•

Funkce trouby : Gril, Mikrovlny•
Výbava trouby - rošty : 1 bežný rošt chromovaný•
Max. příkon (W) : 2,0•
Výbava trouby - plechy : Ne•
Vybavení trouby : uzamknutí funkcí•
Výsuvy ve výbavě : Kolejnice pro rošt•
Rozměry a instalace : Rozměry•
Výška (mm) : 455•
Šířka (mm) : 594•
Hloubka (mm) : 567•
Vestavná výška (mm) : 450•
Šířka otvoru pro vestavbu (mm) : 560•
Hloubka otvoru pro vestavbu (mm) : 550•
Čistá hmotnost (kg) : 34.1•
Energie : Energy supply•
Značka : AEG•
Model : KMK721000M•
Energetická třída : No•
Obecná velikost : Střední•
Spotřeba v pohotovostním režimu (W) : 0•
Ostatní : Other technical data•
Barva : Nerez s úpravou proti otiskům prstů•
EAN kód produktu : 7332543500680•
Kód produktu (PNC) : 944 066 396•
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