MP122S1
linea
60 CM KOMPAKT MIKROVÅGSUGN,
SILVERGLAS
EAN13: 8017709250140
40 cm hög kompakt mikrovågsugn för inbyggnad i väggskåp
6 funktioner
Ugnsvolym:
Netto: 22 liter
Brutto: 23 liter
Dubbel digital display
Elektronisk programfunktion (automatisk start
och avstängning) och koktidslarm
Barnlås (funktionsspärr)
Quick start
Insida i rostfritt stål
Tangentialt kylsystem av lucka och ugn
Dubbel ugnsbelysning (LED)
Grilleffekt: 1200 W
Mikrovågseffekt: 800 W
Ström: 11 A
Spänning: 220-230 V
Anslutningseffekt: 2500 W
Standardtillbehör:
1 galler

Funktioner

Tillbehör
KITMP38 - List för mikrovågsugn
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GRILLELEMENT STOR (STARK GRILL):
Vid val av denna funktion gör värmen som kommer från den övre serpentinen med stark effekt att man får perfekt grillning.
Kombinationen med grillspett (enligt modell) ger också en jämn färg vid slutet av tillagningen. Idealiskt vid grillning av en större
mängd livsmedel såsom en rostbiff eller en lammstek.

GRILLELEMENT + UNDERVÄRME ELLER GRILLELEMENT + UNDERVÄRME+ FLÄKT(TILLAGNING AV PIZZA):
Denna funktion kombinerar användning av stark grillvärme och undervärme tillsammans med turbinvärme och är idealisk för perfekt
tillagning av pizza på några minuter.

TID-UPPTINING:
Med denna funktion bestämms upptiningstiden automatiskt beroende av vilket livsmedel som väljs.

VIKT-UPPTINING:
Med denna funktion bestämms upptiningstiden automatisk beroende av vilken vikt som anges för livsmedlet som ska tinas.

MIKROVÅGOR:
Genom att tränga in direkt i livsmedlen tillåter mikrovågor tillagning på kort tid med ett mycket stort energisparande. Dessa ugnar är
ämnade för tillagning utan fett, för upptining och uppvärmning av livsmedel allt medan man bevarar den ursprungliga aspekten.
Mikrovågornas funktion kan förenas med traditionella funktioner med alla fördelar av dessa. Idealiskt för alla typer av livsmedel.

MIKROVÅGOR + GRILLELEMENT:
För tillagning kombinerad med grill som ger färg åt livsmedlet allt medan tillagning inuti säkerställs genom mikrovågor.

SMEG SVERIGE AB
Dockplatsen 1
211 19 Malmö
Tel.: +46 40669 54 90
info@smeg.se

