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Feelware tactiele magnetron
2-in-1 magnetron met grillfunctie
met tactiele markeringen
koken op 2 niveaus met
inschuifgrill
gelijkmatige warmteverdeling
vlakke keramische bodem
met gesproken handleiding

De Feelware tactiele magnetron van Severin is een handige combinatie van
magnetron en grill. Deze stille en krachtige magnetron beschikt over een
inschuifbare grill, waardoor u op twee niveaus kunt koken. Deze magnetron is bij
levering al uitgerust met de Feelware tactiele universele markering magnetron,
waardoor u hem alleen nog maar aan hoeft te sluiten op netstroom. Hierna kunt
u eenvoudig voedsel opwarmen, ontdooien of gratineren. Brood en broodjes
bakken is ook heel goed mogelijk met deze magnetron.
De Feelware tactiele magnetron heeft een innovatieve, vlakke keramische bodem
met magnetronreflector. De warmte wordt gelijkmatig verdeeld door de
magnetron. Hierdoor is deze magnetron erg geschikt voor vierkante ovenschotels
en grote borden, in vergelijking met andere magnetrons met een draaiplateu. U
kunt de magnetron dankzij de vlakke keramische bodem eenvoudig
schoonmaken met een doekje. Deze magnetron beschikt over een gesproken
handleiding en tactiele drukknoppen. Hierdoor is het apparaat uitermate geschikt
voor mensen met een visuele beperking, die moeite hebben met het bedienen
van apparaten.
Specificaties:
» 2-in-1 magnetron met grillfunctie;
» Perfect voor het opwarmen, ontdooien of gratineren van gerechten;
» Inschuifbare grill voor koken op 2 niveaus;
» Met vlakke keramische bodem met magnetronreflector;
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» Gelijkmatige warmteverdeling;
» Eenvoudige bediening door middel van een draaiknop en tactiele drukknoppen;
» Het apparaat is uitgerust met de intuïtieve tactiele symbolen van Feelware;
» Gesproken handleiding;
» Inhoud: 20 liter;
» Vermogen grill: 1000 watt;
» Vermogen magnetron: 800 watt;
» Eenvoudig te reinigen;
» Op deze magnetron is de standaard fabrieksgarantie van Severin van
toepassing.
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2-in-1: magnetron en grillfunctie

FW MAGNETRON
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