
Controle os seus cozinhados
Este forno micro-ondas está equipado com um painel de controlo intuitivo, que 
se traduz numa superfície simples e fácil de limpar. O painel sensível ao toque 
permite ainda que altere as funções e os tempos em segundos.

Ajuste perfeito. Instalação rápida
Seja qual for o tamanho, forma ou particularidades do seu espaço, este micro-
ondas pode ser instalado na maioria das configurações de cozinha, garantindo 
linhas elegantes e funcionalidade ao cozinhar. Este micro-ondas totalmente 
integrável é um dos mais rápidos de instalar do mercado, mesmo em posições 
específicas, ou

Micro-ondas + Forno Compacto com Grill de 45 cm e 23L de capacidade útil, 
Display LED, Controlo Tátil, Micro-ondas de 900W + Grill de 1100W + 
Convecção, Preto com barras superior e inferior em Inox Anti dedadas

Cozedura rápida e homogénea
Assegure-se de que os pratos são cozinhados de forma rápida e uniforme 
com este micro-ondas multifunções - com funções de cozedura por 
convecção, a par de uma função com grelhador. Recrie todos os sabores e 
texturas em casa, com um toque dourado.

Product Benefits & Features

• Possibilidade de combinar com outros aparelhos: Debaixo de bancada, 
Acima do forno

• Abertura de porta: Mecânica 
• Opções: Convecção, Grill, Micro-ondas, Micro-ondas & Convecção, Micro-
ondas & Grill
• Potência micro-ondas: 900 Watt, 10 níveis
• Potência grelhador: 1100 W
• Programas automáticos para descongelar por peso
• Sinal acústico
• Electrónico com display digital
• Controlo de potência tátil 
• Iluminação interior
• Prato rotativo: 315 mm de diâmetro, Vidro 
• Acessórios incluídos: Grelha 
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Funções de aquecimento Micro-ondas + Grill + Convecção
Painel de controlo Controlo tátil
Potência micro-ondas 900
Potência grelhador 1100
Níveis de potência 10
Dimensões de encastre (AxLxP), em 
mm 450x560x550

Capacidade bruta, l 25
Instalação Integrável
Altura, mm 460
Largura, mm 595
Profundidade, mm 471
Frequência, Hz 50
Voltagem, V 230
Ligação (W) 1450
Cor da cavidade Inox
Cor INOX Antidedadas
International colour (Icon) Stainless steel with antifingerprint
Cor Inox anti dedadas
Marca AEG
Modelo MSB2548C-M
Código da Peça All Open
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