
Serie | 2, Szabadonálló mikrohullámú
sütő, 44 x 26 cm, Nemesacél
FFL023MS2

Szabadonálló mikrohullámú sütő: használja
kiolvasztásához, melegítéséhez és az ételek
tökéletes elkészítéséhez.
● Mikrohullámú funkció: időtakarékos előkészítés, felolvasztás

és edény-előmelegítés.
● AutoPilot 7: minden étel tökéletesen sikerül, hála a 7

automatikus programnak.
● LED kijelző piros kijelzéssel: könnyen átlátható és

felhasználóbarát.
● Tisztítási segéd: kevesebb takarítási erőfeszítés az új tisztítási

lehetőségnek köszönhetően, amely a könnyű szennyeződések
tisztítására használható.

● LED világítás: az ételek tökéletes megvilágítása csekély
energiafogyasztással.

Műszaki adatok
Mikrohullámú készülékek fajtája : Önálló mikrohullámú sütő
Vezérlési mód : Elektronikus
Előlap színe / anyaga : Nemesacél
Sütőtér méretei : 180 x 280 x 300 mm 
Engedélyező okirat : CE, Eurázsiai
Csatlakozókábel hossza : 130 cm 
Nettó súly : 12,5 kg 
Bruttó súly : 14,0 kg 
EAN-kód : 4242005296835
Max. mikrohullámú teljesítmény : 800 W 
Teljesítményigény : 1270 W 
Biztosíték : 10 A 
Feszültség : 220-230 V 
Frekvencia : 50 Hz 
Dugós csatlakozó típusa : EU-csatlakozó, földelt
Sütőtér méretei : 180 x 280 x 300 mm 
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Serie | 2, Szabadonálló mikrohullámú sütő,
44 x 26 cm, Nemesacél
FFL023MS2

Szabadonálló mikrohullámú sütő: használja
kiolvasztásához, melegítéséhez és az ételek
tökéletes elkészítéséhez.

Mikrohullámú sütő típusa és sütési módjai:

- Maximális teljesítmény: 800 W; 5 mikrohullám
teljesítményfokozat: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W

- Sütőtérfogat: 20 l

Design

- lacquered grey

Tisztítás

Komfort

- LED kijelzős vezérlés

- Elektronikus óra

- Univerzális nemesacél kezelőgomb

- Felhasználóbarát elektronika: könnyű és kényelmes kezelés

- AutoPilot 7

- 4 kiolvasztás és 3 főző program mikrohullámmal

- Kedvenc gomb az egyéni beállításokhoz (1 beállítás)

- yes: egy érintés a maximális mikrohullámú teljesítményért 30
másodpercig

- LED világítás

- Forgótányér átmérője: 27 cm

- Ajtónyitás iránya: balra nyíló

- Elektronikus nyitógomb

Környezet és biztonság

- Gyermekzár
Biztonsági kikapcsolás
Nyitott ajtó érzékelés

- Hűtőventilátor

- Hálózati kábel hossza: 130 cm

- Teljesítmény: 1.27 kW

- Névleges feszültség: 220 - 230 V

Méretek:

- Készülék méretei (ma x sz x mé): 260 mm x 442 mm x 345 mm

2/2


