
Serie 6, Compacte magnetron met
hetelucht, 60 x 45 cm
CMA585GS0

Toebehoren
1 x Rooster

De inbouwmagnetron voor een 45 cm nis:
voor het extra snel ontdooien, opwarmen
en bereiden van gerechten.
● hotAir: perfecte resultaten dankzij een optimale

warmteverdeling.
● Auto Pilot 15: dankzij 15 vooringestelde automatische

programma's is elk gerecht een succes.
● LCD-functiedisplay, wit: gemakkelijk in gebruik dankzij de

directe toegang tot extra functies, temperatuuraanbeveling en
temperatuurindicatie.

● Verzinkbare draaiknoppen: hierdoor is het bedieningspaneel
eenvoudig schoon te maken.

● Roestvrijstalen binnenruimte: maak de binnenkant makkelijk
schoon dankzij het gladde oppervlak zonder scherpe randen.

Technische Data
Soort magnetron : Combimagnetron
Soort besturing : Elektronisch
Kleur / -materiaal voorzijde : Inox
Afmetingen (HxBxD) : 454 x 594 x 570 mm 
Afmetingen binnenruimte hxbxd : 220 x 420 x 420 mm 
Lengte elektriciteitssnoer : 180,0 cm 
Nettogewicht : 37,0 kg 
Brutogewicht : 41,8 kg 
EAN-code : 4242005188000
Maximaal magnetronvermogen : 900 W 
Aansluitwaarde : 3350 W 
Minimale smeltveiligheid : 16 A 
Spanning : 220-230 V 
Frequentie : 50 Hz 
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Afmetingen binnenruimte hxbxd : 220 x 420 x 420 mm 
Meegeleverde toebehoren : 1 x Rooster
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Serie 6, Compacte magnetron met hetelucht,
60 x 45 cm
CMA585GS0

De inbouwmagnetron voor een 45 cm nis:
voor het extra snel ontdooien, opwarmen en
bereiden van gerechten.

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte combi-magnetron met de verwarmingssystemen:
magnetron, Hetelucht, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill,
Warmhouden

- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W,
360 W, 600 W)

- 4 ontdooi-en 3 kookprogramma's met de magnetronfunctie, 8
programma's voor de combinatiefunctie

- Grill 1,75 kW

- Grill met magnetronstanden 90 W, 180 W, 360 W, 600 W te
combineren

- Magnetron apart of in combinatie te gebruiken.

Design:

- Handgreep

Comfort:

- Inhoud: 44 liter

- Lcd-display

- Grote roestvrijstalen ovenruimte, glaskeramische bodem

- Temperatuurregeling van 40 °C tot 230 °C

- Te verzinken draaiknoppen, Touch Control bediening,
Bediening met draaiknoppen

- Gebruiksvriendelijke elektronica: bijzonder eenvoudig te
bedienen

- Auto Pilot, 15

- Snel voorverwarmen

- Led-verlichting

- Elektronische klok

- Deurcontact schakelaar
Kinderbeveiliging

- Roestvrijstalen ventilator

- Geforceerde koeling met naventilatie

Reiniging:

- Cleaning Assistance: hydrolyse reiniging

Toebehoren:

- Rooster

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
454 x 594 x 570 mm

- Inbouwmaten (hxbxd):
450 - 458 x 560 - 568 x 550 mm

- Lengte aansluitsnoer: 1,8 m

- Aansluitwaarde: 3,35 kW

- Nominale spanning: 220 - 230 V

- Voor inbouw in een 60 cm brede hoge kast
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Serie 6, Compacte magnetron met hetelucht,
60 x 45 cm
CMA585GS0
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