
Seria 6, Cuptor cu microunde,
încorporabil, 59 x 38 cm
BFL554MB0

Accesorii incluse
1 x Suport rotativ

Cuptor cu microunde încorporabil pentru
nișă de 38 de cm: ideal pentru decongelare,
încălzire și preparare rapidă a alimentelor.
● AutoPilot 7 - fiecare preparat este un succes perfect cu ajutorul

celor 7 programe automate presetate
● Panou de comandă cu LED, de culoare albă - ușor de utilizat

datorită accesului direct la funcțiile suplimentare
● Două butoane retractabile - pentru curățarea ușoară a panoului

frontal

Date tehnice
Tip aparat cu microunde : doar microunde
Tip reglaj : electronic
Culoare / material panou frontal : Negru
Dimensiuni aparat : 382 x 594 x 388 mm 
Dimensiuni cavitate : 208.0 x 328.0 x 369.0 mm 
Lungime cablu de alimentare : 130,0 cm 
Greutate netă : 18,5 kg 
Greutate brută : 21,6 kg 
Cod EAN : 4242005038985
Putere max. microunde : 900 W 
Putere instalata : 1450 W 
Amperaj : 10 A 
Tensiune : 220-230 V 
Frecventa : 50 Hz 
Tip stecher : Schuko-/Gardy cu împământare
Dimensiuni cavitate : 208.0 x 328.0 x 369.0 mm 
Accesorii incluse : 1 x Suport rotativ
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Seria 6, Cuptor cu microunde, încorporabil,
59 x 38 cm
BFL554MB0

Cuptor cu microunde încorporabil pentru
nișă de 38 de cm: ideal pentru decongelare,
încălzire și preparare rapidă a alimentelor.

DESIGN:

- Deschidere ușă prin tastă (push&pull)

- Ușă cu deschidere laterală pe stânga

- Aparat încorporabil în dulap turn, cu lăţimea de 60 cm

- Volum interior: 25 l

MICROUNDE ŞI MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Putere max. microunde: 900 W; 5 setări de putere: 90 W, 180
W, 360 W, 600 W, 900 W

- Cavitate interiorară Interior din inox

CONFORT:

- Afişaj digital cu programator electronic pentru pornire şi
oprire automate

- Butoane retractabile pop-out, Butoane rotative, Cilindru, Tastă
start, Touch control

- Afișaj LED

- AutoPilot - 7 programe automate de gătire

- 4 programe pentru dezghețare și 3 programe de gătit cu
microunde

- Funcţie de memorare (1 memorie)

- Iluminare interioară cu LED

- Platou rotativ din sticlă 31.5 cm

- Deconectare automată pentru siguranţă
Comutator contact uşă

- Ventilator de răcire integrat

CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE:

- Cleaning Assistance: sistem de curățare ecologic ce înmoaie
reziduurile, pentru o curățare simplă și rapidă a cuptorului.

ACCESORII:

- Accesorii incluse: Suport rotativ

DETALII TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Dimensiuni (ÎxLxA): 382 mm x 594 mm x 388 mm

- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 560 mm - 568 mm x 380 mm - 382
mm x 550 mm

- Putere maximă consumată: 1.45 kW

- Valoarea tensiunii nominale: 220 - 230 V

- Lungime cablu de alimentare: 130 cm

- „Va rugăm sa consultați dimensiunile specificate în schița de
instalare”
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Seria 6, Cuptor cu microunde, încorporabil,
59 x 38 cm
BFL554MB0
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