
EAN Code: 4013833043751

SPECIFICAȚII
•  Gătire cu funcția convecție
•  10 programe Auto Cook
•  Time Cook

CARACTERISTICI PRINCIPALE
•  Încorporabil
•  Volum util  25 l
•  5 trepte de putere
•  4 moduri de funcționare 
combi

•  2 programe automate de  
dezgheţare (în funcție de 

timp sau greutate)
•  Child lock
•  Quick start
•  Timer digital
•  Touch control
•  Cronometru de bucătărie
•  Ceas
•  Iluminare interioară
•  Accesoriu grill
•  Design elegant cu oglindă 
și inox

•  Interior din inox

PERFORMANŢĂ
•  900 W putere microunde
•  1100 W putere grill
•  2500 W putere convecție

DIMENSIUNI 
•   L x A x I: 
 59,5x47x38,8 cm

 CULOARE
•  Negru, decor inox

FIȘĂ DE PREZENTARE

Cuptor cu microunde, încorporabil
GMI11351X

grundig.ro
grundig-extragarantie.ro

CUPTOR CU MICROUNDE ȘI CONVECȚIE

Vrei să încălzești mâncarea sau să gătești 
rapid?  Cuptorul cu microunde și convecție 
de la Grundig răspunde nevoilor tale. 
Utilizezi cuptorul similar cu un cuptor 
tradițional cu funcția de convecție, fără 
utilizarea funcției de microunde. Se 
recomandă preîncălzirea cuptorului la  
temperatura potrivită înainte de adăugarea 
preparatelor în cuptor. 
Alege doar ingredientele potrivite rețetei și 
te bucuri de preparate delicioase.

Funcție  
Convecție

Putere
Convecție

Volum util Programe Grill Dezghețare Timer Touch 
Control

Child Lock Design Iluminare
interioară



DATE TEHNICE:
CARACTERISTICI
Model Încorporabil
Gătire cu funcția convecție •
Trepte putere 4
Moduri de funcționare Combi 4
Niveluri de putere -
Niveluri de putere microunde 5
Funcție Combi -
Auto Cook (programe automate de gătit) 10
Programe automate de dezghețare 2
Funcție dezghețare •
Funcție Grill •
Time Cook (Program Mixt) •
Autoweight Defrost -
Touch control •
Control mecanic  -
Timer digital (min.) •
Timer mecanic -
Cronometru de bucătărie •
Iluminare interioară •
Ceas •
Quick start •
Child lock •
Design elegant cu oglinda și inox •
Interior cuptor Inox
INFORMAȚII TEHNICE
Putere microunde (W) 900
Putere Grill (W) 1100
Putere convecție (W) 2500
Capacitate (l) 25
Diametru platou rotativ (cm) 31,5
Dimensiuni nișă (LxAxI cm) 56 x 50 x 38
Dimensiuni nete (LxAxI cm) 59,5 x 47 x 38,8
Greutate netă (kg) 21
Culoare Negru, decor inox

grundig.ro
grundig-extragarantie.ro

Cuptor cu microunde, încorporabil
GMI11351X


