
EMS26254OX Mikrobølgeovn

Passer perfekt ind og matcher resten af dit køkken

Du bemærker det kun, når du har brug for det. Denne fuldt indbyggede
mikrobølgeovn vil passe perfekt ind i dit køkken, så det ser ud som om den var
skræddersyet til placeringen.

Frigør din tid i køkkenet med hurtig og nem
madlavning
Uanset om du ønsker gøre det hurtigt og nemt, eller
du blot ønsker at genopvarme noget fra køleskabet,
kan du stole på denne intuitive brugervenlige
mikrobølgeovn.

Optøningsprogram

Så snart det automatiske optøningsprogram er
færdigt, kan du bare gå direkte til det næste trin i
opskriften. Programmet optør altid din mad grundigt.

Flere fordele
Displayet giver overblik og omgående feedback på tilberedningen•

Automatikprogrammer, når du ikke har tid til at tænke på madlavning•

Dobbelt funktion for fleksibilitet ved grillning eller brug af mikroovn•

Funktioner:

Tilberedning: Grill, Mikrobølger,
Mikrobølger og grill

•

Hurtig start-funktion, 100% effekt med
30 sek. intervaller

•

Automatisk tilberedning efter vægt•
Automatisk optøning efter vægt•
Display med ur og timer•
Signal for slut på tilberedningstid•
Børnesikring•
Ovnbelysning•
Flere tilberedningsfaser i én enkelt
funktion

•

Tekniske data:

Ydeevne : Ydeevne•
Mikrobølgeeffekt, W : 900•
Grilleffekt, W : 1000•
Effekttrin : 5•
Kapacitet : Kapacitet•
Ovnrum brutto, ltr. : 26•
Ovnrum netto, ltr. : 25.37•
Lydniveau, max dB(A) : 60•
Installation : Installation•
Installation : Indbygning•
Udvendige mål, HxBxD, mm : 459x594x417•
Indbygningsmål, HxBxD, mm : 450x562x500•
Flere tekniske data : Flere tekniske data•
Produkttype : Mikrobølgeovn•
Funktioner : Grill, Mikrobølger, Mikrobølger og grill•
Antal tilberedningsfaser på én gang : 3•
Frekvens, Hz : 50•
Farve : Rustfri stål med AntiFingerPrint•
Farve, international : Stainless steel with antifingerprint•
Ovnrummets materiale : Rustfrit stål•
Elementspænding, V : 230•
El-tilslutning, amp. : 16•

Produktbeskrivelse:

Mikroovn med grill til
indbygning. Modellen er
nem at betjene, og har
flere funktioner
indbygget, samt enkelt
betjening med
trykknapper. Model med
ravgult tekst i displayet.
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