MP822PO
colonial
תנור מיקרוגל בנוי
צבע קרם ,גימור פליז 60 ,ס"מ
EAN13: 8017709198749
 LEDתצוגת
פונקציות 6
הפעלה מהירה
חישוב אוטומטי של ההפשרה
טיימר אוטומטי
פונקציות הפשרה ובישול אוטומטיות
התראה קולית בסיום הבישול
מצב תצוגה )דמו(
קיבולת המיקרוגל  22ליטר
פנים התנור בציפוי נירוסטה
פונקציית גריל
כיבוי אוטומטי עם פתיחת הדלת
kWאנרגיה נומינלית2.7 :
kWאנרגיית גריל1.2 :
kWאנרגיית מיקרוגל0.85 :
 Wוולט220-240 :
זרם 11.7 :אמפר
 Hzתדירות50 :

Functions
תנור עיקרי
תנור עזר

SMEG S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 4
)42016 Guastalla (RE
Tel. 0522 821 1

MP822PO
colonial
60 cm
קרם
מיקרוגל
מיקרוגל

תנור עיקרי

:גוף חימום גריל
בישול מהיר והשחמה של מזון .עדיף להשתמש במדף העליון עבור פריטי מזון קטנים ובמדפים הנמוכים יותר עבור פריטים גדולים יותר ,כגון תבשילי צלעות או
.נקניקיות .בישול בשיטה זו צריך להתבצע כשהדלת סגורה

:תכנית פיצה
'ההפעלה במקביל של שלושה מרכיבים מבטיחה תנאים אופטימליים להכנת פיצה ,כמו גם עוגיות וכד

:הפשרה לפי זמן
בתוכנית זו זמן הפשרת המזון נקבע אוטומטית

:הפשרה לפי משקל
בתוכנית זו יש לקבוע את זמן ההפשרה המבוקש

:מיקרוגל
קרני המיקרוגל חודרות ישירות אל תוך המזון ,ועל כן הבישול במיקרוגל מקצר משמעותית את זמן הבישול ואת צריכת האנרגיה .מתאימים לתבשילים הכוללים
שומן ,ולחימום ולהשחמת תבשילים מבלי לפגוע בטעמם המקורי .פונקציית המיקרוגל יכולה להיות מופעלת בשילוב עם פונקציות נוספות .מתאים לכל סוגי המזון

:מיקרוגל  +גוף חימום גריל
בישול משולב בגריל ,להשחמה חיצונית ביחד עם בישול פנימיהמתבצע על ידי המיקרוגל

:בישול משיק
בישול משיק מגן על הריהוט הסמוך לתנור מפני חומו של התנור בעת פעולתו

תנור עזר

:מיקרוגל  +מאוורר אוויר
אנרגיית המיקרוגל מקצרת משמעותית את זמני הבישול ומביאה לחיסכון ניכר באנרגיה

:יחידה קומפקטית ,גובה  40ס"מ
.מוצרים קומפקטיים בגובה  40ס"מ – הפתרון הפונקציונלי המושלם למטבח בעל חלל מצומצם .מוצרים קומפקטיים זמינים במגוון סוגים ועיצובים

:נפח נטו  22ליטרים
התנור הוא בעל נפח פנימי נטו של  22ליטרים )נפח ברוטו של  35ליטר(

:בקרה אלקטרונית
הבקרה האלקטרונית שולטת על הטמפרטורות ושומרת על חום אחיד ,עם סטיות מינימליות של  ° 2-3בלבד .הבקרה מוודאת כי גם התבשילים הרגישים ביותר לטמפרטורה ,כגון
.עוגות וסופלה ,ייאפו ויתפחו באופן שווה

 SurfacePlus:בסיס מיקרוגל
בסיסו של המיקרוגל יכול לשמש לבישול ,גם ללא שימוש בצלחת

:בקרה מוארת
.בקרה מוארת היא אמצעי בטיחות המתריע על כך שהמכשיר נמצא בפעולה ,בנוסף לאלמנט העיצובי שהיא מוסיפה

:נעילה בטיחותית מפני ילדים
.נושאים פונקציה של נעילה בטיחותית מפני ילדים בעת ההפעלה  SMEGחלק מדגמי המוצרים של
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