
Begeleide tijdregeling
Het LED-display voorkomt giswerk bij het instellen van de temperatuur. Je 
krijgt namelijk een suggestie op basis van de kookfunctie die je selecteert. 
Maar als je liever zelf de controle behoudt, kan je de temperatuur gewoon zelf 
regelen en wanneer dat nodig is, de start- en stoptijden instellen.

Ingebouwde grillfunctie
Grillfunctie voor knapperig spek, sissende worstjes of een heerlijke kaaslaag 
op de lasagne. Plaats je ingrediënten op een rooster dicht bij de bovenkant 
van de oven, en verwacht heerlijke resultaten.

Moeiteloos ontdooien, opwarmen en smelten 
Kook snel en efficiënt met de ontdooi- en smeltfuncties van onze magnetron. 
Of je nu restjes opwarmt of heerlijke chocolade smelt, het is nog nooit zo 
eenvoudig geweest.

Extra grote magnetron, voor extra grote maaltijden
De XL-capaciteit van de magnetron is bijna twee keer zo groot als normaal. Zo 
wordt het makkelijk om grotere gerechten in één keer te bereiden of op te 
warmen. 

XL-draaiplateau voor gelijkmatig verwarmen
Voor eten dat grondig en snel wordt opgewarmd, zonder het met de hand te 
moeten draaien, gebruik je onze magnetron. Het XL draaiplateau garandeert 
snelle en gelijkmatige resultaten, elke keer weer.

Duo microgolfoven, 45 cm, 42 l, elektr.timer, draaiknoppen, rvs

Grote schotels gelijkmatig verwarmen of opwarmen
De Serie 40 MicroMax-oven heeft een extra groot draaiplateau, zodat je 
gemakkelijk grote hoeveelheden voedsel in één keer kunt verwarmen. 
Gelijkmatig verwarmen en koken wordt kinderspel, zonder de noodzaak om 
gerechten handmatig te draaien.

Voordelen en specificaties

• Oven met geïntegreerde magnetron functie
• Magnetronvermogen: 1000 W
• Glazen draaiplateau
• Ovenruimte: 42 liter
• Automatische ovenverlichting bij deuropening
• Easy-to-clean email
• Ovenfuncties: Grill + Microwave, Grill, Magnetronfunctie 
• Temperatuur instelbaar van  30°C - 230°C
• Vermogen grill: 1200 W
• Koelventilator
• Halogeen ovenverlichting
• Elektrische kabellengte: 1.5 m 

• Compacte inbouwoven
• Meegeleverde ovenroosters: No 
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Inbouwmaten hxbxd (mm) 450x560x550
Afmetingen hxbxd (mm) 455x595x567
Ampère 16
Aansluitwaarde (W) 2100
Type oven Magnetron geïntegreerd
Energie-efficiëntieklasse No
Ovenenergie Elektrisch
Aantal ovenruimten 1
Netto ovenvolume (liter) 42
Geluidsniveau (dB(A)) 52
Energieverbruik in stand-by (W) 0
Netspanning (V) 220/240
Type stekker Schuko-stekker
Lengte aansluitsnoer (m) 1.5
Productnummer 944 066 759

Technische specificaties
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