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Srebrna kuchenka mikrofalowa
Combi z podwójnym grillem o
pojemności 25 litrów
Kuchenka mikrofalowa Combi z grillem górnym i
dolnym, która doskonale nadaje się do
przygotowywania pizzy oraz posiada 10
automatycznych opcji menu i funkcję rozmrażania wg
wagi potrawy lub ręcznie ustawionego czasu.

Funkcje
Kuchenka mikrofalowa o mocy 900 W do szybkiego
podgrzewania potraw
Pieczenie konwekcyjne oraz podwójny grill
zapewniające szerokie możliwości gotowania i
pieczenia

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

Pojemność 25 litrów
Dzięki większym rozmiarom zmieści się tu nawet pizza o średnicy 25 cm.

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

Wielofunkcyjna kuchenka mikrofalowa
Po co ograniczać się tylko do jednej funkcji, jeśli kuchenka Sharp może operować mikrofalami, grillować a nawet piec,
tak jak konwencjonalny piekarnik.
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Kluczowe cechy
Automatyczne programy
pieczenia ciasta

Tak

Zegar

Tak

Przycisk "Info"

Nie

Przycisk "Język"

Nie

Funkcja plus 1 minuta / +30s

Tak/Nie

Kolor kuchenki

Srebrny

Automatyczne programy
gotowania i rozmrażania

10

Korekcja ustawień
(WIĘCEJ/MNIEJ)

Nie

Materiał, z którego wykonane jest
wnętrze kuchenki

Stal nierdzewna

Tryb pracy połączonej: grill
(kwarcowy i w podczerwieni)

Nie

Automatyczne programy
przygotowania pizzy

Tak

Tryb pracy połączonej:
termoobieg + mikrofale

Tak

Funkcja podgrzewania

Nie

Timer (maks. podawanie minut i
sekund)

95:00

Średnica talerza obrotowego w
cm / materiał

Metal

Pojemność komory (w litrach)

25

Zakres regulacji temperatury
termoobiegu (°C)

140-230

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

Nie

Tryb oszczędzania energii

Tak

Menu FUN lub automatyczne
programy do zakąsek

–
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Moc wyjściowa
Moc wyjściowa (W)

900

Poziomy mocy mikrofal

5

Termoobieg (W)

2500

Grill kwarcowy (W)

Top: 1100 Bottom: 500

Grill w podczerwieni (W)

–

Waga (kg)

18.2

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

16

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

328 x 226 x 343

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

513 x 306.2 x 399.4

Wyposażenie
Wysoki ruszt

Nie

Kwadratowa półka

Nie

Niski ruszt

Tak

Kwadratowy pojemnik

Nie

Crispy Tray

Nie
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