
Ponad 15 milionów 
sprzedanych
urządzeń AGD

Polska rma
Polski kapitał
Polska marka

Najbardziej 
korzystny stosunek
ceny do jakości

Blokada rodzicielska - to bezpieczne rozwiązanie w Twojej kuchni. Zabezpiecza i blokuje moż-
liwość przypadkowego uruchomienia oraz korzystania z kuchenki przez dzieci bez nadzoru.

Zegar 95 minutowy - za pomocą, którego ustawisz czas pracy kuchenki a sygnał dźwiękowy 
poinformuje Cię o zakończeniu pracy urządzenia. Gotowanie i pieczenie jest pod kontrolą.

Szybki start i Opóźniony start - umożliwią Ci precyzyjne planowanie swojego czasu podczas 
przygotowywania posiłków.

Rozmrażanie wagowe i rozmrażanie czasowe - to wygodne funkcje, dzięki, którym błyska-
wicznie rozmrozisz żywność przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich wartości odżyw-
czych. 
Wagowe – wystarczy ustawić wagę produktu, a urządzenie samo dobierze parametry: czas 
i moc rozmrażania. 
Czasowe – ustaw czas, a w szybki sposób rozmrozisz produkty spożywcze bez konieczno-
ści długotrwałego rozmrażania.

Grill  - o mocy 1000W sprawi, że pieczone potrawy będą pysznie chrupiące i zdecydowanie 
szybciej przygotowane niż na tradycyjnym grillu. Ta funkcja pozwoli Ci zachować chrupkość 
potraw i podgrzewać je bez tłuszczu.

Gotowanie mieszane (COMBI) - ta funkcja umożliwia przygotowanie potraw przy wykorzy-
staniu grilla i mikrofal jednocześnie. Dzięki niej dania przygotowywane są równomiernie, a 
ich skórka staje się smaczna i chrupiąca. Idealne do zapiekanek, pieczonego kurczaka czy 
ziemniaków.

8 automatycznych programów - to praktyczne rozwiązanie! Wystarczy określić rodzaj potrawy i jej 
wagę i już nie musisz się zastanawiać nad doborem parametrów, kuchenka zrobi to za Ciebie ide-
alnie.

5 poziomów mocy mikrofal - pozwala na dobranie mocy do konkretnego dania w celu uzy-
skania najlepszych rezultatów gotowania.

Sterowanie elektroniczne - to precyzyjny wybór ustawień, ułatwia dokładne zaprogramowanie 
czasu pracy kuchenki oraz dobranie parametrów do odgrzania czy przygotowania posiłków.

20 L – pojemność, która pozwoli na przygotowanie i podgrzanie posiłków dla całej rodziny, 
mieści się w niej duży talerz o średnicy 25,5 cm, który dzięki obracaniu się podczas pracy 
zapewni równomierne podgrzanie całej potrawy z każdej strony.
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Oszczędzaj swój czas i przygotuj pyszne jedzenie najszybciej jak to jest możliwe!
Nowoczesne rozwiązania zastosowane w kuchence mikrofalowej OPTIMUM 
pozwolą Ci na szybkie przygotowanie Twoich ulubionych dań. Praktyczne funkcje 
spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników! 
Sterowanie elektroniczne i duża pojemność sprawią, że przygotowanie potraw 
będzie przyjemne i proste. Wystarczy kilka minut, aby cieszyć się smacznym 
posiłkiem osposiłkiem oszczędzając czas i energię. Kuchenka mikrofalowa OPTIMUM 
to nieoceniony pomocnik w codziennym przyrządzaniu posiłków!


