Witaj w domu

KUCHENKA MIKROFALOWA

KMO 203 GB
Kuchnia mikrofalowa do zabudowy Kernau KMO 203 GB wykonana z czarnego szkła
o pojemności 20 litrów została wyposażona w talerz obrotowy o średnicy 24,5 cm.
Dysponuje mocą mikrofal w wysokości 800 W. Ma ponadto grill kwarcowy o mocy
1000 W. Posiada sterowanie dotykowe oraz pokrętło, dzięki czemu ułatwia wybór
zamierzonego programu. Użytkownik ma do dyspozycji 8 programów AUTO bazujących
na 5 poziomach mocy. Kuchnia mikrofalowa wyposażona jest w funkcję podgrzewania
wieloetapowego oraz funkcję Quick Start, która na 30 sekund uruchamia mikrofalówkę
z maksymalną mocą mikrofal. Funkcja opóźnienia startu umożliwia zaprogramowanie
czasu rozpoczęcia przygotowywania dania, dzięki czemu będzie ono gotowe do spożycia
o wybranej godzinie. Wnętrze sprzętu wykonane jest ze stali nierdzewnej, co gwarantuje
bezproblemowe czyszczenie .
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WZORNICTWO
KOLOR
WYŚWIETLACZ

CZARNE SZKŁO
BIAŁY

FUNKCJONALNOŚĆ
TYP

DO ZABUDOWY

POJEMNOŚĆ WNĘTRZA

20 L

STEROWANIE DOTYKOWE + POKRĘTŁO

TAK

TIMER

95’

MIKROFALA + GRILL KWARCOWY

TAK

TALERZ OBROTOWY

LAT
GWARANCJI

024,5 CM

5 POZIOMÓW MOCY

TAK

8 PROGRAMÓW AUTO

TAK

FUNKCJA ROZMRAŻANIA WG CZASU
TIME-DEFROST

TAK

FUNKCJA ROZMRAŻANIA WG WAGI
WEIGHT-DEFROST

TAK

FUNKCJA QUICK START

TAK

ZEGAR CYFROWY

TAK

PODGRZEWANIE WIELOETAPOWE

TAK

OPÓŹNIENIE STARTU

TAK

WNĘTRZE ZE STALI NIERDZEWNEJ

TAK

220-240 V,~50/60 HZ
WTYCZKA SCHUCKO

TAK

WYPOSAŻENIE
SZKLANY TALERZ OBROTOWY

TAK

RUSZT DO GRILLA (GRILL RACK)

TAK

TECHNOLOGIE:
POJEMNOŚĆ 20L: Kuchenki o pojemności 20l to jedne z najchętniej
wybieranych. Zajmują niedużo miejsca w kuchni, a mieszczą się w nich
talerze o średnicy 25,5 cm. Ich wnętrza z powodzeniem podgrzeją posiłek
umieszczony na dużym talerzu.
STEROWANIE DOTYKOWE: Ułatwia wybór zamierzonego programu. Jest bardzo
proste i intuicyjne. Front urządzenia jest gładki, przez to łatwy w utrzymaniu czystości.
SZKLANY FRONT: Tak wyglądające urządzenie idealnie komponuje się ze
szklanym piekarnikiem. Jest estetyczne i łatwe w utrzymaniu czystości.
PODGRZEWANIE WIELOETAPOWE: Dzięki tej funkcji potrawy głęboko
zamrożone możemy ugotować w trakcie jednego procesu. Urządzenie najpierw
delikatnie rozmrozi potrawę a następnie przejdzie do procesu jej gotowania.
Dzięki tej funkcji mrożona pizza nigdy nie będzie „gumowa” po przygotowaniu.
STAL NIERDZEWNA: Posiada właściwości aseptyczne, co pomaga w utrzymaniu
czystości we wnętrzu urządzenia.
PROGRAMY AUTO: 8 wstępnych programów automatycznych, każdy dopasowany
do rodzaju podgrzewanej potrawy. Wyróżniamy programy: Pizza, Mięso, Warzywa,
Makaron, Ziemniaki, Ryby, Napoje, Popcorn. Wystarczy określić rodzaj potrawy,
następnie jej wagę. Urządzenie samo wybierze moc mikrofal oraz czas podgrzewania.
GRILL KWARCOWY: Niska bezwładność ciepła sprawia, że grill szybko się
rozgrzewa. Zapewnia lepsze efekty pieczenia niż zwykła grzałka. Dzięki tej funkcji
urządzenie pracuje krócej, redukując koszty jego eksploatacji.
QUICK START: Funkcja ta daje nam możliwość uruchomienia kuchenki z pełną
mocą na czas 30 sekund. A to wszystko za pomocą jednego przycisku. Dzięki
temu obsługa staje się łatwiejsza i szybsza.

PARAMETRY TECHNICZNE
WYMIARY (W x S x G)

382 x 595 x 333 MM

OTWÓR MONTAŻOWY (W x S x G)

380 x 560 x 550 MM

MOC MIKROFALI
MOC GRILLA

800 W
1000 W

www.kernau.com

* Regulamin promocji 5 lat gwarancji dostępny na stronie: www.gwarancja.kernau.com

