
Serie 2, Vrijstaande magnetron, 44 x
26 cm, inox
FFL023MS2

Vrijstaande magnetron: Om snel gerechten
te ontdooien, op te warmen of perfect te
bereiden.
● AutoPilot 7: ieder gerecht is een gegarandeerd succes dankzij

7 automatische programma's.
● Bediening met rood leddisplay: gemakkelijk in gebruik dankzij

de handige draaiknop om de tijd in te stellen.
● Ledverlichting: perfecte verlichting van het gerecht met

minimaal energieverbruik.

Technische Data
Soort magnetron : Uitsluitend magnetron
Soort besturing : Elektronisch
Kleur / -materiaal voorzijde : inox
Afmetingen binnenruimte hxbxd : 180 x 280 x 300 mm 
Keurmerken : CE, Eurasian
Lengte elektriciteitssnoer : 130 cm 
Nettogewicht : 12,5 kg 
Brutogewicht : 14,0 kg 
EAN-code : 4242005296835
Maximaal magnetronvermogen : 800 W 
Aansluitwaarde : 1270 W 
Minimale smeltveiligheid : 10 A 
Spanning : 220-230 V 
Frequentie : 50 Hz 
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Afmetingen binnenruimte hxbxd : 180 x 280 x 300 mm 
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Serie 2, Vrijstaande magnetron, 44 x 26 cm,
inox
FFL023MS2

Vrijstaande magnetron: Om snel gerechten
te ontdooien, op te warmen of perfect te
bereiden.

Verwarmingssystemen en functies:

- Max. vermogen: 800 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W,
360 W, 600 W, 800 W)

- Inhoud: 20 liter

Design:

- Binnenruimte: grijs gelakt

Comfort / Zekerheid:

- LED display

- Tiptoets voor openen deur

- Elektronische klok

- Sensitieve druktoetsen, Bediening met draaiknoppen

- Gebruiksvriendelijke elektronica: bijzonder eenvoudig te
bedienen

- AutoPilot, 7

- 4 Ontdooi- en 3 kookprogramma's in de magnetronfunctie

- Favoriet knop voor persoonlijke instellingen (1 instelling)

- ja: druk gedurende 30 seconden op maximaal
magnetronvermogen

- ledverlichting

- Glazen draaiplateau Ø 27 cm

- Linksdraaiende deur

- Geforceerde koeling met naventilatie

- Deurcontact schakelaar
Kinderbeveiliging

Reiniging:

- hydrolyse programma

Technische data:

- Afmetingen (hxbxd):
260 x 442 x 345 mm

- Lengte aansluitsnoer: 130 cm

- Aansluitwaarde: 1,27 kW

- Nominale spanning: 220 - 230 V
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