Lindved El A/S
Lindevej 4 Lindved
7100 Vejle
75 85 15 11

AK Trading - Caso MCG30Ceramic CHEF - Mikroovn

2.699,00 kr.
Caso Caso MCG30 Ceramic CHEF MikroovnDenne Caso mikroovn er et
multitool i køkkenet, den kan ikke blot bruges som mikrobølgeovn med
også til at grille, bage, varme op mm. Den keramiske bund reflekterer
varmen rundt i ovnen så der kommer en bedre lige fordeling af varmen i
forhold til den klassiske drejetallerken. Udover det kommer der mere plads
i ovnen, så du kan sætte store firkantede fade i og bruge hele pladsen, du
kan sågar placere bageplader/papir og lave dit bagværk i ovnen. Denne
maskine er udstyret med ægte konvektions varmluft, dette er den samme
slags varmluft fra en normal ovn, med et varmelegeme og en blæser som
fordeler varmen i ovnen så du får det samme resultat. Grill funktionen giver
den varme du er vant til fra en normal ovn, så du kan få den perfekte
overflade på din aftensmad/brød/kød og mere. Med forvarme sikrer du at
ovnen er den rigtige temperatur fra start så du får det rigtige resultat. Med
den medfølgende rist kan du dele ovnen i to overflader og lave endnu mere
på endnu mindre plads! En mikroovn fra Caso er kompakt og effektiv men
kan det hele i én maskine. Keramisk reflektor bund. Ægte konvektions
varmluft med 2100 W ydelse. 10 varmlufts niveauer (110 - 200 C)
Mikroovn med 900 W ydelse + gril funktion med 1100 W ydelse. Forvarme funktion. 30 liter størrelse. 10 niveauer. 9 automatiske
programmer. 4 kombinations programmer med mikro + varmluft. 2 kombinations programmer med gril + mikro. Gril 45%, mikro 55%. Gril
70%, mikro 30%. 95 min. Timer. Indvendig lys. Inkl. Rist.•Maks. mikrobølgeeffekt: 900
• Grilleffekt: 1100 W
• Kapacitet Ovnrum (Ltr): 30 liter
• Farve: Sølv/sort
• Mærke: Caso

Teknisk information
Højde (cm)

31.00

Bredde (cm)

54.00

Dybde (cm)

50.00

Betjening

Touch + drejeknap

Produkttype

Mikroovn

Effekt Watt

900 W
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Teknisk information fortsat

Grilleffekt

1100 W

Service & Support

2 år

Styringstype

Elektronisk, mekanisk

Maks. mikrobølgeeffekt

900

Kapacitet Ovnrum (Ltr)

30 liter

Farve

Sølv/sort

Mærke

Caso

