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6 Προγράμματα
Η πληθώρα επιλογών - 6 προγράμματα - σας προσφέρει απίστευτη 
ευελιξία προκειμένου να διαλέξετε το πρόγραμμα που ταιριάζει 
ακριβώς στο είδος φαγητού που θέλετε να ετοιμάσετε. Low για 
ζέσταμα του φαγητού ή Defrost για ξεπάγωμα. M. Low για σούπες και 
υγρά, Med για αργό μαγείρεμα ενός θρεπτικού ψαριού, M. High για 
κανονικό μαγείρεμα ενός σπυρωτού ρυζιού και τέλος High για γρήγορο 
και καλό μαγείρεμα θρεπτικών λαχανικών για ένα Light βραδινό γεύμα!

Λειτουργία Ξεπαγώματος
Με τη λειτουργία ξεπαγώματος που διαθέτει ο φούρνος μικροκυμάτων 
Inventor η άμεση, υγιεινή & ασφαλής απόψυξη των τροφίμων σας, 
είναι πλέον εξασφαλισμένη. Με επιλογή χρόνου απόψυξης από 1-35’, 
προκειμένου με ευκολία να επιλέξετε το χρόνο που χρειάζεται για 
να ξεπαγώσει το είδος τρόφιμου που επιθυμείτε, αλλά και επιλογή 
κιλών ανάλογα με την ποσότητα του τρόφιμου, η δημιουργία του πιο 
εντυπωσιακού γεύματος στη στιγμή για εσάς και τους αγαπημένους 
σας είναι πλέον θέμα χρόνου και μαγειρικών δεξιοτήτων!

Εύκολο Καθάρισμα
Η ειδική επίστρωση του σμάλτου, των φούρνων μικροκυμάτων 
Inventor, εσωτερικά & εξωτερικά, σας βοηθά να διατηρήσετε τη 
συσκευή σας σε καλή κατάσταση για μια ζωή!, καθώς δεν απορροφά 
υγρασία ή οσμή, αφήνοντας έτσι το φούρνο σας πεντακάθαρο για 
την επόμενη χρήση. Επιπλέον και πολύ σημαντικό, η ιδιότητα αυτή 
του σμάλτου σας επιτρέπει εύκολα και γρήγορα να καθαρίζετε 
καθημερινά το φούρνο σας, φροντίζοντας έτσι για την υγιεινή και 
την ασφάλεια της οικογένειας σας.

ΜΟΝΤΕΛΟ
Χωρητικότητα

(lt)
Ισχύς Μικροκυμάτων

(W)
Αριθμός

Προγραμμάτων
Διαστάσεις 
(MxΒxY) (mm) 

Χρώμα

MWO-20LW /
MWO-20LS 20 700 6 439.5x330x258.2 Λευκό /

Inox

Χωρητικότητα
Η χωρητικότητα του φούρνου μικροκυμάτων, αποτελεί 
βασικό κριτήριο επιλογής, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες 
του κάθε νοικοκυριού. Τα 20lt χωρητικότητας θαλάμου των 
φούρνων μικροκυμάτων Inventor, σας δίνουν την ευελιξία 
να μπορείτε εύκολα να τοποθετήσετε μεγάλες ή μικρές 
ποσότητες τροφίμων, προκειμένου το καθημερινό φαγητό 
της οικογένειας σας, να φτάσει αναλλοίωτο και στην ιδανική 
θερμοκρασία στο τραπέζι σας.


