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R642INW

Kompaktowa kuchenka
mikrofalowa wyposażona w
funkcję sterowania dotykowego
i grill
Uniwersalna i kompaktowa kuchenka mikrofalowa
wyposażona jest w 8 programów automatycznych oraz
różne funkcje sterowania procesem według masy
potrawy lub wskazań timera. Grill kwarcowy o mocy
1000 W to znakomite rozwiązanie do przypiekania
potraw niezależnie lub w połączeniu z mikrofalami.

Funkcje
Kuchenka mikrofalowa o mocy 800 W z grillem o
mocy 1000 W - znakomite rozwiązywanie do
szybkiego odgrzewania i rumienienia potraw

Pojemność 20 litrów
Idealne rozwiązanie do podgrzewania zup, ciastek i ziemniaków w mundurkach.

Programy automatyczne
Dla Twojej wygody stworzyliśmy programy automatyczne, które są dostępne po naciśnięciu właściwego przycisku.

Blokada rodzicielska
Chroń dzieci przed przypadkowym włączeniem kuchenki mikrofalowej wyposażonej w system ochrony rodzicielskiej.

Timer kuchenny
Gotowanie i pieczenie pod pełną kontrolą. Ten wygodny w obsłudze timer przypomni Ci, że czas przygotowania właśnie
się skończył.
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Kluczowe cechy
Automatyczne programy
pieczenia ciasta

Nie

Zegar

Tak

Przycisk "Info"

Nie

Przycisk "Język"

Nie

Funkcja plus 1 minuta / +30s

Tak / Nie

Kolor kuchenki

Inox

Automatyczne programy
gotowania i rozmrażania

6

Korekcja ustawień
(WIĘCEJ/MNIEJ)

Nie

Materiał, z którego wykonane jest
wnętrze kuchenki

Szara powłoka

Tryb pracy połączonej: grill
(kwarcowy i w podczerwieni)

Tak

Automatyczne programy
przygotowania pizzy

Tak

Tryb pracy połączonej:
termoobieg + mikrofale

Nie

Funkcja podgrzewania

Nie

Timer (maks. podawanie minut i
sekund)

99:50

Średnica talerza obrotowego w
cm / materiał

25,5 / Szkło

Pojemność komory (w litrach)

20

Zakres regulacji temperatury
termoobiegu (°C)

–

Tryb pracy połączonej: grill
(kwarcowy lub w podczerwieni) +
mikrofale

Tak

Tryb oszczędzania energii

Nie

Menu FUN lub automatyczne
programy do zakąsek

–
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Moc wyjściowa
Moc wyjściowa (W)

800

Poziomy mocy mikrofal

11

Termoobieg (W)

–

Grill kwarcowy (W)

1000

Grill w podczerwieni (W)

–

Waga (kg)

11.4

Mocy, zużycia i napięcia
Bezpiecznik źródła
zasilania/wyłącznik obwodu (A)

10

Wymiary i waga
Wymiary wewnętrzne (szer.) x
(wys.) x (gł.) mm

306 x 208.2 x 306.6

Wymiary zewnętrzne (szer.) x
(wys.) x (gł.) mm

439.5 x 257.8 x 358.5

Wyposażenie
Wysoki ruszt

Tak

Kwadratowa półka

Nie

Niski ruszt

Nie

Kwadratowy pojemnik

Nie

Crispy Tray

Nie
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