
Programa de descongelação por peso
Descongele sua comida de maneira rápida e eficiente com o programa de 
descongelação por peso deste micro-ondas. Selecione o tipo e peso do 
produto no menu e o micro-ondas define automaticamente o tempo 
necessário para descongelar. 

Resultados saborosos sem esforço, com o Programa Automático
É intuitivo cozinhar com o programa Automático. Basta escolher uma das 
receitas disponíveis e o micro-ondas define automaticamente uma potência. 
Para resultados saborosos, sem esforço. 

Segurança adicional, com bloqueio de segurança para crianças
O micro-ondas pode ser bloqueado com o toque de um botão, para que não 
possa ser alterado durante a confeção. A função de bloqueio para crianças foi 
concebida para paz de espírito e proteger os dedos das crianças. 

Resultados crocantes com a função grill
Eleve as suas refeições feitas no micro-ondas a um nível melhor graças à 
função grill integrada. Gratine o queijo em cima de uma lasanha ou frite 
salsichas deliciosas. Nunca foi tão fácil apreciar os seus pratos preferidos.

Micro-ondas com grill de INOX de 20 litros e 700 W (1000 W de Grill) marco 
semi integrado e 6 níveis de potência e prato giratório retornável

Cozinhar no micro-ondas, com resultados crocantes
Este micro-ondas conjuga a comodidade de um micro-ondas com a deliciosa 
crocância dos pratos obtidos na grelha. Com as duas funções é fácil obter 
melhores resultados das suas refeições do micro-ondas.

Product Benefits & Features

• Abertura de porta: Mecânica 
• Opções: Grill, Micro-ondas, Micro-ondas & Grill
• Potência micro-ondas: 700 Watt, 6 níveis
• Potência grelhador: 1000 W
• Programas automáticos para descongelar por peso
• Sinal acústico
• Programas automáticos para cozinhar por peso
• Botão de contolo da potência
• Prato rotativo: 245 mm de diâmetro, Vidro 
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Funções de aquecimento Micro-ondas + Grill
Painel de controlo Botões rotativos
Potência micro-ondas 700
Potência grelhador 1000
Níveis de potência 6
Dimensões de encastre (AxLxP), em 
mm 380x560x350

Capacidade bruta, l 20
Instalação Integrável
Altura, mm 390
Largura, mm 595
Profundidade, mm 312
Altura interna - Forno superior 174
Largura interna 315
Profundidade interna 329
Frequência, Hz 50
Voltagem, V 230-240
Ligação (W) 1200
Cor INOX Antidedadas
International colour (Icon) Stainless steel with antifingerprint
Cor Inox anti dedadas
Marca Zanussi
Modelo ZMSN6DX
Código da Peça All Open
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