
MBB1756DEM Forno Microondas

Sirva pratos deliciosos

Sirva refeições deliciosas em breves momentos com este micro-ondas com
função dupla – com grill para um acabamento profissional. Conferindo tanto
sabor quanto textura aos alimentos basta pressionar o botão e o toque final é
seu – de bacon crocante a crosta de queijo dourada.

Basta um toque para abrir o micro-ondas

Este forno micro-ondas foi concebido com uma porta
eletrónica ativada por toque. Isto significa que se abre
com um simples toque. Para acesso rápido e prático
ao que estiver no interior.

Acesso instantâneo a funções personalizadas

As regulações de micro-ondas que utiliza
frequentemente podem ser guardadas e reutilizadas
rapidamente com as funções favoritas. Após definir
um programa personalizado, basta tocar no ícone de
estrela para memorizar. Não terá de se lembrar

Mais benefícios:
O design liso do micro-ondas garante que a limpeza é fácil e rápida.•

Características:

Micro-ondas de integrar•
Mecanismo para abertura da porta:
Electronic

•

Opções•
Potência micro-ondas: 800 Watt, 5
níveis

•

Potência grelhador: 800 W•
Programas automáticos para
descongelar por peso

•

Segurança para crianças•
Sinal acústico•
Electrónico com display digital•
Controlo de potência tátil•
Temporizador até 90 min•
Programação sequencial de funções 3•
Iluminação interior•
Prato rotativo: 272 mm de diâmetro,
Vidro

•

Acessórios incluídos: Grelha•

Especificações técnicas:

Funções de aquecimento : Micro-ondas + Grill•
Painel de controlo : Controlo tátil•
Potência micro-ondas : 800•
Potência grelhador : 800•
Níveis de potência : 5•
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm : 360x562x300•
Capacidade bruta, l : 17•
Instalação : Encastre•
Altura, mm : 371•
Largura, mm : 594•
Profundidade, mm : 316•
Altura interna - Forno superior : 190•
Largura interna : 305•
Profundidade interna : 290•
Frequência, Hz : 50•
Voltagem, V : 220-240•
Ligação (W) : 1250•
Cor da cavidade : Inox•
Cor : Preto/Inox anti dedadas•
International colour (Icon) : Black/Stainless steel with
antifingerprint

•

Cor principal : Preto/Inox antidedadas•
Marca : AEG•
Modelo : MBB1756DEM•
Product Partner Code : B - Open All•

Descrição do produto:

Micro-ondas com Grill
de 17L, Display LED
Gráfico Tátil rotativo,
Segurança para
crianças, Prato
inteligente,
Temporizador
eletrónico, Potência:
Micro-ondas de 800W e
5 níveis e Grill de 800W,
Cor Preto c/ barra Inox
Anti dedadas
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