
Ontdooiprogramma, voor diepvriesmaaltijden
Ontdooi diepvriesproducten snel en gemakkelijk, met het ontdooiprogramma 
van de magnetron. Selecteer in het menu het soort voedsel en het gewicht 
ervan en de magnetron berekent automatisch hoe lang het zal duren. 

EasyOpen, de aanraakgestuurde deur 
De aanraakgevoelige deur van de magnetron gaat onmiddellijk open. Omdat 
hij elektronisch werkt, is er, in tegenstelling tot het meer gebruikelijke 
veermechanisme, een minimale inspanning nodig om de deur te openen. 

Sla jouw instellingen op, met de favorietenfunctie
Sla jouw voorkeursinstellingen op in de magnetron en ga sneller aan de slag 
met behulp van de favorietenfunctie. Je hoeft slechts één keer het vermogen 
en de kooktijd te programmeren en dan gewoon de stervorm aan te raken om 
de instelling in te schakelen. Koken met de magnetron is nu nog makkelijker 
geworden.

Eenvoudige oplossingen, met de magnetronfunctie
Moeiteloze resultaten met onze magnetron. Verwarmen van gekoelde restjes, 
ontdooien van diepvriesproducten of opnieuw opwarmen van restjes - alles 
met één druk op de knop.

45 cm, 26 l, elektr.timer, zwart

Gelijkmatige verwarming, met een XL-draaiplateau
De ReTurntable van de Serie 20-magnetron draait automatisch rond zodra het 
kookproces begint, wat betekent dat het niet nodig is om de gerechten af en 
toe met de hand rond te draaien. En jouw ovenschotel uit de oven halen is 
eenvoudig, want het draaiplateau keert altijd terug naar zijn oorspronkelijke 
beginstand.

Voordelen en specificaties

• Led-scherm
• TouchControl-bediening
• Functies: magnetron
• Magnetronvermogen: 900 W, 5 standen
• Quick start functie voor een volledig vermogen binnen 30 sec.
• Automatische, gewichtsgestuurde kookprogramma's
• Automatische, gewichtsgestuurde ontdooiprogramma's
• Signaal einde kooktijd
• Diameter en materiaal draaiplateau: 325 mm, glas 

• Kinderbeveiliging
• Interieurverlichting
• Elektronische klok met timer
• Inbouwmogelijkheden in combinatie met andere apparaten: Over oven
• 3 geprogrammeerde functies kunnen achter elkaar geprogrammeerd worden

• Deuropeningsmechanisme: Electronic
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Afmetingen hxbxd (mm) 459x594x404
Kleur zwart
Aansluitwaarde (W) 2200
Netspanning (V) 220-240
Ampère 16
Productnummer 947 608 807
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