
Ниска температура на вратата на фурната за безопасно боравене
Вратата на фурната остава безопасно хладна на допир в работен режим 
на фурната, благодарение на изолацията Safe to touch plus. 

Гарантирано гурме ниво с малко професионална помощ
С голям LCD Display, тази интуитивна за работа фурна превръща всяка 
рецепта в гурме изпълнение. Автоматичното регулиране на 
температурния и времеви диапазон за голямо разнообразие от продукти, 
означава пълен контрол над готвенето, независимо дали приготвяте лека 
вечеря за двама или парти с приятели.

Бързо гриловане и препичане на хрупкави 
филийки 
Този бърз грил отнема много по-малко време от 
грила при стандартните фурни. Сега можете бързо 
и прецизно да препичате и гриловате.

Гарантирано гурме ниво с малко професионална 
помощ
С голям LCD Display, тази интуитивна за работа 
фурна превръща всяка рецепта в гурме изпълнение. 
Автоматичното регулиране на температурния и 
времеви диапазон за голямо разнообразие от 
продукти, означава пълен контрол над готвенето, 
независимо дали приготвяте лека вечеря за двама 
или парти с приятели.

Спестете място без компромис с 
функционалността 
Тази компактна микровълнова фурна Ви позволява 
успешно да готвите, гриловате, претопляте или 
размразявате каквото и да е ястие със същия успех, 
както и при аналогична фурна със стандартни 
размери. Освен това, спестявате допълнително 
място в кухнята и готвите много по-бързо, поради 
по-малкия вътрешен

Микровълнова фурна с грил - размразява, подгрява и завършва 
ястието с хрупкава коричка.
Изпечете с коричка, натискайки един бутон на нашата микровълнова 
фурна с функция грил. От златиста лазаня до хрупкав карамел на крем 
брюле, пресъздайте текстурите и вкусовете на бавното готвене със 
скоростта и ефективността на микровълновата фурна. Функциите за 
размразяване и загряване също допринасят за създаването на

Product Benefits & Features

• Компактна фурна за вграждане
• Мощност на микровълните: 1000 Watt 
• Разглобяем долен нагревателен елемент за по-лесно почистване
• Функции за готвене на фурната: Грил, Микровълново
• Автоматично предложение за температура
• Интегрирани рецепти

• Програми за автоматично изчисляване на теглото
• Електронно регулиране на температурата
• Функция за електронно заключване 
• Функция за удължено време

• Електронно заключване за защита от деца
• Индикатор за остатъчна топлина
• Сензорно управление TouchControl
• Преглед на функциите на фурната: Показване на реалната 
температура, Електронно регулиране на температурата, Автоматично 
изключване на фурната, Таймер, Възможност за вкл./изкл. на 
осветлението на фурната, Предложение за температура, Удължаване на 
времето , Акустичен сигнал, Час, Деактивиране показването на часа при 
изключен режим, Сервизни кодове, Set&Go (автоматично стартиране), 
Използване на  остатъчната топлина, Заключване на функция, Езици / 
текстов дисплей, Край , Любима програма, Индикация за остатъчна 
топлина, Продължителност на готвенето, Заключване на управлението 
(защита от деца), Изписване на времето за готвене, 28 рецепти / 
автоматични програми (тегло), Демо режим, Изписване на часа, 
Настройване на часа, Директен достъп до микровълнова функция
• Халогенно осветление на фурната
• Автоматично включване на осветлението във фурната при отваряне на 
вратата
• Полиран емайл на вътрешността на
фурната за лесно почистване
• ISOFRONT® PLUS - вратата на фурната остава хладна на допир по 
време на готвене
• Вентилатор за охлаждане
• Тави, приложени към фурната: 1 емайлирана тава за сладкиши , 1 
дълбок съд за печене / отцеждане 
• Решетки, приложени към фурната: 1 хромирана решетка 
• Демо режим 
• Многоезичен дисплей на фурната

• Дължина на кабела: 1.5 м
• Сервизни кодове
• Обем на фурната: 46 л 
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Вътрешен полезен обем (л.) 46
Тип фурна: Среден обем
Почистване Лесен за почистване емайл
Ниво на шума в dB(A) 52
Ел. консумация в stand-by режим 0.99
Обща площ на повърхн. на фурната 
в см2 1424

Размери за вграждане ВxШxД в мм 450x560x550
Размери ВxШxД в мм 455x595x567
Основен цвят Черен
Максимална мощност (W) 2000
Тип на щепсела Шуко
Външна дължина на захранващия 
кабел 1.5

Захранващо напрежение (Volt) 220-240
Необходим предпазител (А) 16

Product Specification
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