
ReTurntable i mikrobølgeovn, som husker, hvor den startede
Vi har designet denne mikrobølgeovn til ideel placering af maden. Lågen 
oplåses, når ReTurntable vender tilbage til hvor, den startede. Ingen 
koppehanke, der vender forkert, ingen forkert anbragte varme plader. Nem 
adgang.

Gem mikrobølgeindstillinger for dine favoritretter
Gem dine foretrukne mikrobølgeindstillinger med Favorit-funktionen. Når du 
har oprettet et program, kan du trykke på stjerneikonet på displayet og aktivere 
det. Så skal du ikke huske indstillinger. Alt sammen med et tryk.

Grill til alsidige retter
Nyd toasts med boblende mozzarella og saftig, grillet 
kylling i vores mikrobølgeovn. Med den ekstra 
grillfunktion kan du nyde dine favoritretter – hurtigt. 

Mikrobølgeovnen - din køkkenassistent 
Mikrobølgefunktionen er genvejen til hurtig og lækker 
mad. Med et tryk på en knap kan du hurtigt smelte 
chokolade, tø en ret op eller varme rester fra dagen før. 
Det en hurtig og nem måde at lave lækre måltider på. 

TouchOpen for nem adgang
Vores mikrobølgeovn med TouchOpen-design giver dig 
nem adgang til din mad. Døren åbnes let med et tryk på 
en knap takket være den specielt udviklede bløde 
mekanisme. En let bevægelse giver hurtig adgang til 
din mad.

Mikrobølgeovn til indbygning i sort og rustfri stål. Flot og enkelt design der 
matcher enhver køkkenstil og ovndesign. Ovnen betjenes nemt med touch, 
den har ovnbelysning og 3 forudindstillede favoritprogrammer. Mikroovnen er 
derudover udstyret med automatik-programmer til optøning og tilberedning 
efter vægt.

TouchOpen for hurtig og nem adgang
TouchOpen-mikrobølgeovnen med soft touch giver nem adgang til din mad. 
Med én handling åbnes lågen hurtigt og blødt, for ubesværet bekvemmelighed.

Fordele og funktioner

• Tilberedning: Mikrobølger, Grill, Mikrobølger og grill
• Hurtig start-funktion, 100% effekt med 30 sek. intervaller
• Automatisk tilberedning efter vægt
• Automatisk optøning efter vægt
• 3 favoritprogrammer
• Signal for slut på tilberedningstid
• Børnesikring
• Hvidt LED display
• Touch betjening
• Display med ur og timer
• Ovnbelysning
• 3 tilberedningsfaser i én enkelt funktion
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Udvendige mål, HxBxD, mm 371x594x316
Indbygningsmål, HxBxD, mm 360x562x300
Installation Indbygning
Farve Sort og rustfri stål med AntiFingerPrint
Ovnrum brutto, ltr. 17
Mikrobølgeeffekt, W 800
Grilleffekt, W 800
Effekttrin 5
Lydniveau max., dB(A) 60

Autoprogrammer Automastiske tilberednings- og 
optøningsprogrammer

Antal optøningsprogrammer 4
Drejetallerken, diameter, mm 272
Drejetallerken m/retur til start Ja
Ovnrum, materiale Rustfrit stål
Elementspænding, V 230
Frekvens, Hz 50
El-tilslutning, amp. 10
Stikprop Schuko
Vægt brutto/netto, kg 18/16,1
Toldkode 85165000
EAN 7332543665655

Tekniske data

Electrolux 800 Mikrobølgeovn med grill
KMFD172TEX

http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBMC190DE00002.jpg

