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Kuchenka mikrofalowa Electrolux
KVKDE40X Natychmiastowa Wysyłka
!!!
Cena

2 295,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

KVKDE40X

Kod producenta

KVKDE40X

Opis produktu
Kompaktowa kuchenka mikrofalowa z serii 600, z wyświetlaczem LED, funkcją rozmrażania i drabinkami Easy Entry.

Kuchenka mikrofalowa z funkcją grilla - szybkie gotowanie
Kuchenka mikrofalowa seria 600 to łatwy i szybki sposób na przygotowywanie pysznych potraw. Oprócz wszystkich funkcji
oferowanych przez standardowe urządzenia, ta kuchenka dodatkowe ma opcję grilla.

Funkcja grilla - większa wszechstronność
Ciesz się soczystą piersią kurczaka lub pysznymi tostami z idealnie roztopionym serem przygotowanymi w kuchence
mikrofalowej. Funkcja grilla sprawia, że możesz szybko przygotować swoje ulubione potrawy.

Skuteczny grill
Od chrupiącego bekonu po idealnie przypieczoną mozzarellę – teraz wyczarujesz z grilla więcej niż kiedykolwiek dotąd. Także
chrupiące skrzydełka kurczaka i rozpływający się w ustach ser halloumi.

Wyświetlacz LED ułatwia ustawienie najlepszej temperatury
Wyświetlacz LED podaje zalecaną temperaturę w zależności od wybranej funkcji pieczenia, nie trzeba więc zastanawiać się,
jakie ustawienie będzie najbardziej odpowiednie dla danej potrawy. Temperaturę, a także czas rozpoczęcia i zakończenia
pieczenia, można również ustawić ręcznie.

Szybkie i skuteczne rozmrażanie
Rozmrażaj mrożonki szybko i skutecznie korzystając z dedykowanego trybu mikrofali. Wystarczy wybrać odpowiednią funkcję,
odpowiednio dobrane parametry gwarantują zachowanie właściwej struktury rozmrażanych produktów.
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Drabinki Easy Entry
Pomysłowo zaprojektowane drabinki ułatwiają wkładanie i wyjmowanie z nich blach. Dzięki przemyślanej konstrukcji ich
ponowne wsunięcie do środka jest teraz znacznie łatwiejsze.

Dane techniczne
Dane techniczne

Kompaktowe urządzenie do zabudowy
Piekarnik z funkcją mikrofali
Wyświetlacz: HEXAGON
Funkcje: grill, mikrofale
Elektroniczna regulacja temperatury
Automatyczne propozycje temperatury
Drzwi piekarnika/temp. frontu powyżej temp. otoczenia [°C]: 3 szyby/30
Moc mikrofal: 1000 W
Wskaźnik ciepła pozostałego
Blachy dołączone do piekarnika: brak
Zabezpieczenie przed dziećmi: Funkcja zabezpieczająca przed przypadkowym uruchomieniem urządzenia.
Halogenowe oświetlenie piekarnika
Oświetlenie przy otwartych drzwiach
Chowane pokrętła
Wentylator chłodzący: Wentylator chłodzący uruchamia się automatycznie po włączeniu urządzenia. Chłodzi
komponenty elektroniczne i części zewnętrzne.
Wydajność

Sposób czyszczenia: emalia samoczyszcząca
Zakres temperatur: 30°C-230°C
Pojemność użytkowa [l]: 46
Instalacja

Instalacja: do zabudowy
Kolor: stal szlachetna
Wymagany bezpiecznik [A]: 16
Rodzaj wtyczki: Schuko
Waga netto [kg]: 38,4
Wysokość [mm]: 455
Szerokość [mm]: 595
Głębokość [mm]: 567
Zużycie energii

Całkowity pobór mocy [W]: 2000
Moc oświetlenia [W]: 25
Klasa efektywności energetycznej: brak
Inne

Etykieta PNC: 944 066 608
Interfejs: płaskie chowane pokrętła z metalowymi kapslami
Brytfanny dołączone do piekarnika: brak
Rodzaj rusztu: 1, chromowany
Prowadnice: drabinki Easy Entry
Moc grilla [W]: 1000
Moc grzałki grilla [W]: 1900
Oświetlenie: 1, halogen góra
Napięcie [V]: 220-240
Przewód [m]: 1,5
Kod produktu (PNC): 944 066 608
Kod EAN: 7332543667826
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