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Magnetron wit - timer - 20
liter inhoud
Een onmisbare hulp in de keuken is deze solo
magnetron van Tomado. Met 20 liter inhoud, 700 watt
vermogen en instelbare timer tot 30 minuten biedt de
magnetron genoeg mogelijkheden. Naast de normale
vermogensstanden zit er ook een ontdooifunctie op,
handig als je snel wilt eten. Kies uit een van de 6
vermogensstanden, zet het gerecht in de magnetron
en stel de timer eenvoudig in. Hoor je de ping? Dan is
het tijd om aan tafel te gaan!
- 20 liter inhoud
- 6 vermogensstanden
- 700 watt vermogen

Productkenmerken magnetron

Technische gegevens magnetron

Inhoud

›

20 liter

Kleur

›

wit

Aantal magnetronstanden

›

6

Afwerking binnenruimte

›

gecoat metaal

Automatische kookprogramma's

›

nee

Afmetingen (hxbxd)

›

24,5 x 44,6 x 33,2 cm

Binnenmaat (hxbxd)

›

20,2 x 29,8 x 30,9 cm

Ontdooifunctie

›

ja

Aansluitwaarde

›

1100 Watt

Digitaal display

›

nee

Vermogen magnetron

›

700 Watt

Tijdsaanduiding

›

nee

EAN

›

8712876500004

Type timer

›

mechanisch

Instelbare tijd

›

tot 30 minuten

Type bediening

›

draaiknoppen

Taal bediening

›

symbolen

Binnenverlichting

›

ja

Type deur

›

draaideur

Draaiplateau

›

Ø 245 mm

Garantietermijn

›

2 jaar
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Bij Tomado proﬁteer je van
de volgende voordelen:
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Vertrouwd
sinds 1923
Vertrouwd
sinds 1923
Al bijna 100 jaar geliefd in

1923
Al
bijna 100
jaar geliefd in heel
heel veel huishoudens!

veel huishoudens!

Uitstekende
service
Uitstekende
service
We gaan ontzettend ver voor

We gaan
ontzettend ver voor
supertevreden klanten!

supertevreden klanten!

Betaalbare
kwaliteit
Betaalbare
kwaliteit
Verrassend goede kwaliteit voor een

Verrassend
goede kwaliteit voor
verrassend goede prijs!
een verrassend goede prijs!

