
KME721000M Inbouwoven

Microgolfoven met grill, voor optimale resultaten

Zorg voor een knapperig korstje door een druk op de
knop met onze Microgolfoven met Grill-functie. Van de
knapperige korst op een lasagne tot het breekbare
laagje op een crème brûlée; creëer nu de texturen en
smaken van trage ovengaring met de snelheid en

Bespaar ruimte zonder in te boeten aan
functionaliteit
Met deze compacte microgolfoven kunt u gerechten
bereiden, grillen, opwarmen of ontdooien op hetzelfde
hoge niveau als een groter model. Zo haalt u het
beste uit de ruimte in uw keuken en kunt u een grote
hoeveelheid verschillende gerechten in één compact

Een snellere manier om te bakken en braden

Deze zeer doeltreffende grill werkt sneller dan
traditionele ovens, en zal uw gerechten perfect
bakken, braden en koken.

Meer voordelen :
Een groot LCD-display dat dankzij de unieke recepthulpfunctie van de oven
telkens weer geweldige resultaten garandeert.

•

De Safe to Touch Plus deur zorgt ervoor dat de buitenkant van de deur koel
blijft.

•

Anti-vingerafdruklaag om lelijke vingerafdrukken te voorkomen•

Kenmerken :

AEG MaxiKlasse™ oven met de
grootste binnenruimte én bakplaat in
zijn klasse.

•

Vermogen microgolfoven: 1000 W•
Tiptoetsbediening•
28 geïntegreerde
recepten/automatische programma's

•

2 verwarmingsfuncties•
Geïntegreerde recepten•
Automatische gewichtsprogramma's•
Geheugenfunctie voor favoriete
programma's

•

Isofront® Plus koele ovendeur•
Ovenvolume: 46 liter•
Elektronische kinderbeveiliging•
Automatische ovenverlichting bij
deuropening

•

Quick start microgolffunctie•
Easy-to-clean email•
Automatisch temperatuurvoorstel•
Elektronische temperatuurregeling•
Gebruik van de restwarmte voor
energiebesparing

•

Ovenfuncties: Grill, Microgolffunctie•
Temperatuur instelbaar van 30°C -
230°C

•

Vermogen grill: 1900 W•
Functie verlengen van tijd•
Ventilatie van de mantel•
Vingervlekvrije inox•
Automatische uitschakeling•
Demo mode•
Meertalig ovendisplay•
Lengte elektrische kabel: 1.5 m•
Service codes•
Microgolfoven met grill•
Compacte inbouwoven•

Technische gegevens :

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm : 450x560x550•
Afmetingen (HxBxD) in mm : 455x594x567•
Zekering : 16•
Aansluitwaarde (W) : 2000•
Type oven : Geïntegreerde microgolven•
Energie-efficiëntieklasse : No•
Energie-efficiëntie-index : 0•
Energieverbruik hetelucht (kWh/cyclus) : 0•
Energieverbruik conventioneel (kWh/cyclus) : 0•
Ovenenergie : Elektrisch•
Aantal ovenruimten : 1•
Netto inhoud oven (L) : 46•
Geluidsniveau (dB(A)) : 52•
Energieverbruik in stand-by (kWh) : 0.99•
Netspanning (V) : 220-240•
Euro-stekker : Euro-stekker•
Lengte aansluitsnoer (m) : 1.5•
PNC Code : 944 066 382•

Productbeschrijving :

Compact,
microgolfoven, grill,
45cm, inox
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