
Siemens
HF17526EU
MICROONDAS BRANCO,20L,C/GRILL
+ ARO,INT.

Anterior:

Seguinte:

Código EAN:
4242003255674

programa de vendas:

Microondas com grill
HF17526EU Branco

• Aparelho encastrável num armário de 60 cm de largura ( minímo 30 cm
profundidade )

• Adequado para armários com iluminação

• Tecnologia Inverter

• Controlo electrónico com teclas e comandos embutíveis

• Microondas de 900 W com 5 níveis de potência: /600/360/180/ 90 W, ou
combinado com todas as funções de aquecimento

• Grill variável, 1100 W, 3 potências

• Grill em combinação de potências de microondas de 360/180/90 W

• Programável até 3 potências (Microondas)

• Teclas de memória M1 e M2 capazes de alcançar processos de cozedura até 3
níveis de potência consecutivos

• Descongelação automática por peso (2 Programas)

• Porta com abertura lateral com janela

• Prato giratório em vidro de 28 cm

• 20 l de capacidade, interior em inox

Acessórios incluidos

1 x Grelha, 1 x Assadeira universal, 1 x
Armação de embutir

Acessórios opcionais

• HZ61700 Acessórios p/aparelhos de
micro-ondas

Cores disponíveis

HF17526:Branco
HF17546:Castanho escuro
HF17556:Inox
HF17556EU:Inox
HF17566:Preto
HF17576:Alumínio

Technical data

Características
Cor frontal do material : Branco
Dimensões do produto (mm) : 300 x
460 x 320
Comprimento do cabo de alimentação
eléctrica (cm) : 120
Peso líquido (kg) : 15,0
Peso bruto (kg) : 18,0
Potência máxima do microondas : 900
Número de níveis de potência : 5
Prato rotativo : Sim
Relógio : Não
Acessórios incluídos : 1 x Grelha, 1 x
Assadeira universal, 1 x Armação de
embutir
Cor principal do produto : Branco
Altura do produto : 300
Largura do produto sem pegas
desembalado em mm. : 460
Profundidade (mm) : 320
Características de consumo e
ligação
Potência máxima do microondas : 900
Corrente (A) : 10
Voltagem (V) : 230
Frequência (Hz) : 50
Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/
terra
Cor frontal do material : Branco
Cores alternativas disponíveis :
HF17526, HF17546, HF17556,
HF17556EU, HF17566, HF17576
Certificados de aprovação : CE, VDE
Dimensions of the packed product (in) :
18.11 x 18.11 x 25.98
Net weight (lbs) : 34
Gross weight (lbs) : 40


