
MBB1756S-M Mikrovlnná troba

Ještě více možností při vaření

Tato mikrovlnná trouba představuje skvělý doplněk
vaší klasické trouby. Nabízí širokou škálu možností
přípravy pokrmů i velkorysý vnitřní prostor.

Úzké praktické provedení

Vestavná mikrovlnná trouba (17 l) AEG vyniká dokonale praktickým
provedením. S pouhými 30 cm na šířku vám výrazně ušetří místo na lince,
takže každý centimetr vaší kuchyně bude optimálně využit.

Vždy připravená k přípravě dobrot

Tato mikrovlnná trouba disponuje pokročilým systémem ventilace, který
umožňuje cirkulaci vzduchu, kdekoliv se nachází. Díky tomu perfektně zapadne
do jakkoliv uspořádané kuchyně – stačí ji zapojit a začít používat.

Další benefity
Užijte si snadnou instalaci, která je nápaditá stejně jako vaše vaření•

Zdokonalte pokrmy, které připravujete v mikrovlnné troubě, pomocí intuitivního
dotykového ovládacího panelu se povrchem, jenž se snadno čistí

•

Specifikace

Mikrovlnná trouba určená pro plnou
vestavu

•

Možnosti vestavby v kombinaci s jinými
spotřebiči: pod pracovní desku, nad
troubu

•

Mechanismus otevírání dveří:
Stlačením

•

Systémy tepelné úpravy: mikrovlny•
Mikrovlnný výkon: 800 W, 5 úrovní•
Automatické rozmrazovací programy
podle hmotnosti vložených potravin

•

Dětská pojistka•
Signál při ukončení cyklu•
LED displej•
Dotykové ovládání pro volbu výkonu•
Elektronické hodiny s měřením času•
3 programovatelné funkce použitelné
za sebou

•

Vnitřní osvětlení•
Průměr otočného talíře: 272 mm•

Technické specifikace

Systém tepelné úpravy : Mikrovlny•
Mikrovlnný výkon (W) : 800•
Počet výkonových stupňů pro mikrovlnný ohřev : 5•
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) : 360x562x300•
Vnitřní objem (l) : 16.8•
Příkon (W) : 1250•
Instalace : Výhradně vestavný spotřebič•
Rozměry (mm) : 371x594x316•
Čistá hmotnost (kg) : 15.5•
Délka kabelu (m) : 1.4•
Barva : Nerez s úpravou proti otiskům prstů•
Materiál vnitřku trouby : Lakovaná ocel•
Barva vnitřku trouby : Bílá•
Osvětlení vnitřku trouby (W) : 25W, Led•
Napájecí napětí (V) : 230•
Frekvence (Hz) : 50•
Požad. jištění (A) : 10•
Kód produktu (PNC) : 947 608 669•
EAN kód produktu : 7332543496723•
Product Partner Code : B - Open All•
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