
M 2234 SC
Kuchnia mikrofalowa do zabudowy
z bocznym panelem dotykowym dla komfortowej obsługi.

Więcej informacji o produkcie na stronie:
http://www.miele.pl

• Wyświetlacz 7-segmentowy z 
obsługą sensorową – EasySensor

• Optymalne i równomierne 
przypiekanie – zintegrow. grill 
kwarcowy 

• Perfekcyjne rozmrażanie 
i gotowanie – programy 
automatyczne

• Potrawy pozostają gotowe do 
spożycia – automatyka utrzym. 
ciepła 

• Perfekcyjne i energooszczędne 
oświetlenie – oświetlenie LED

EAN: 4002516115328 / Numer materiału: 11103460 / Stary numer materiału: 24223420D

Konstrukcja
Kuchenka mikrofalowa do zabudowy •
SideControl •
Kolor urządzenia ObsidianBlack
Pełnia smaku
Utrzymywanie ciepła •
Grill kwarcowy •
Programy
Programy automatyczne •
Grill •
Mikrofale Solo •
Programy kombinowane Mikrofale/Grill •
Komfort obsługi
Wyświetlacz EasySensor
Wyświetlanie godziny •
Minutnik •
Programowanie czasu trwania gotowania •
Quick-mikrofale •
Indywidualne ustawienia •
Efektywność i ekologia
Wyłączanie na noc •
Komfort pielęgnacji
Wnętrze ze stali szlachetnej •
Bezpieczeństwo
System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem •
Blokada uruchomienia •
Wyłącznik bezpieczeństwa •
Blokada bezpieczeństwa – wskazówka „door“ •
Dane techniczne
Pojemność komory w l 17
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.) w mm 595 x 372 x 310
Zawiasy drzwi lewa strona
Oświetlenie komory urządzenia 1 spot LED
Wysokość komory w cm 20,2
Średnica talerza obrotowego w cm 27,2
Elektronicznie sterowana moc kuchni mikrofalowej •
Poziomy mocy mikrofali w W 80/150/300/450/600/800
Moc maksymalna mikrofal w W 800
Moc grilla w W 800
Szerokość wnęki min. w mm 562
Szerokość wnęki maks. w mm 568
Wysokość wnęki min. w mm 350
Wysokość wnęki maks. w mm 362
Głębokość wnęki w mm 310
Szerokość urządzenia w mm 595
Wysokość urządzenia w mm 372
Głębokość urządzenia w mm 310
Waga w kg 14,4
Wentylacja niezależna od wnęki •
Całkowita moc przyłączeniowa w kW 1,25

http://www.miele.pl
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Napięcie w V 220-240
Częstotliwość w Hz 50
Liczba faz 1
Zabezpieczenie w A 10
Kabel przyłączeniowy z wtyczką sieciową •
Długość przewodu elektrycznego w m 1,60
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Ruszt grilla 1
Taca Gourmet 1
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