
Serie | 8, Микровълнова фурна за
вграждане, бял
BFR634GW1

Микровълновата фурна за вграждане
за ниша 38 см: използва се за
размразяване, стопляне и перфектна
подготовка на храни.
● AutoPilot 7: всяко ястие е изключителен успех,

благодарение на 7-те предварително зададени автоматични
програми.

● Автоматичен контрол на теглото: изберете програма
и тегло и оптималното ниво на мощност се определя
автоматично.

● Странично отваряне на вратата: удобно отваряне
благодарение на вратата с панти вдясно.

● ColorGlass: бяло стъкло в предната част, като брилянтна
алтернатива на неръждаемата стомана.

Техническа информация
Вид микровълнова фурна :  Само микровълни
Вид управление :  Електронни
цвят/материал на лицето :  бял
размери на уреда (mm) :  382 x 594 x 318
размери на кухината (mm) :  220 x 350 x 270
Дължина на захранващия кабел (cm) :  150
Нето тегло (kg) :  16,726
Бруто тегло (kg) :  18,9
EAN код :  4242002813820
Максимална мощност на микровълните (W) :  900
макс. натоварване на захранващ кабел (W) :  1220
Ток (A) :  10
Напрежение (V) :  220-240
Честота (Hz) :  50; 60
Вид щепсел :  Gardy щепсел със заземяване
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Serie | 8, Микровълнова фурна за
вграждане, бял
BFR634GW1

Микровълновата фурна за вграждане за
ниша 38 см: използва се за размразяване,
стопляне и перфектна подготовка на
храни.

Функции за готвене

- Макс. мощност: 900 W; 5 настройки на микровълновата
мощност (90 W,180 W,360 W,600 W,900 W) с инверторен
мотор

- Обем: 21 л

Дизайн

- Пръстен за управление, Сензорно управление TouchControl

Почистване

- Изцяло стъклена вътрешна страна на вратата

Комфорт

- 2,5“-TFT-цветен и текстов дисплей с бутони, които реагират
на допир

- Странично отваряне, надясно

- Допълнителни системи: Автоматични програми AutoPilot

- Брой автоматични програми: 7 Бр.

- LED осветление

- Бутон за информация

- Електронно отваряне на вратата

Околна среда и сигурност

- Стартов бутон

Техническа информация:

- Дължина на кабела на ел. мрежа: 150 см

- Номинална мощност: 1.22 kW

- Размери на уреда ( В x Ш x Д): 382 мм x 594 мм x 318 мм

- Размери на нишата (В x Ш x Д): 560 мм - 568 мм x 362 мм -
382 мм x 300 мм

- Моля, имайте предвид размерите за вграждане, които са
показани на чертежа за монтаж

- Интелигентна инверторна технология: максималната
мощност се намалява до 600 W при по-продължително
готвене.
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