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Introductie 
Voor u liggen de communicatierichtlijnen voor MW6000M Samsung combimagnetrons. Hierin vindt u uitleg, 
afbeeldingen en belangrijke specificaties van onze nieuwe producten. Deze zijn ontwikkeld om samen met u tot de 
beste online - en offline - marketing, advertentie- en folderuitingen te komen. Met als doel: 
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- Het verhogen van traffic naar uw winkel/webshop  

- Het stimuleren van de verkoop 

- Het creëren van een consistente presentatie en duidelijke positionering van Samsung combimagnetrons. Dit vergroot de 

herkenbaarheid en het effect van onze media campagnes en maakt het verkoopgesprek in de winkel makkelijker. 

 

Voor vragen en opmerkingen over dit handboek, of content aanvragen, kunt u contact opnemen met uw Samsung 

contactpersoon.  
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Materialen in 
communicatiepakket 

• Product visuals in high resolution 
• Belangrijkste specificaties om te communiceren  
• Commerciële teksten 
• Lifestyle visuals  
• Logo’s 
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Product visuals – MW6000M 
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MC28M6055CK MC28M6055CS 

 

MC28M6075CS 
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Belangrijkste specificaties om te communiceren 
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MW6000M 
MC28M6055CK & MC28M6055CS 

1. HotBlast™ 
Nóg sneller koken met HotBlast 

4. Wide Grill 
Gelijkmatigere en betere resultaten 

3. Slim Fry 
Gezond alternatief op frituren met slechts één theelepeltje olie 

2. EasyView ™ 
Altijd zicht op je gerecht zonder de deur te openen 

5. Keramische binnenwanden 
Eenvoudig schoon te houden 
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Belangrijkste specificaties om te communiceren 
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MW6000M 
MC28M6075CS 

1. HotBlast™ 
Nóg sneller koken met HotBlast 

3. Slim Fry 
Gezond alternatief op frituren met slechts één theelepeltje olie 

4. Wide Grill 
Gelijkmatigere en betere resultaten 

5. Vochtigheidssensor 
Intelligente sensoren die zorgen voor een precieze bereiding 

2. EasyView ™ 
Altijd zicht op je gerecht zonder de deur te openen 
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Product specificaties MW6000M 
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Uitgebreid Kort 

 Alle specificaties staan op volgorde van relevantie. In folderuitingen met beperkte ruimte, kunnen de belangrijkste 
specificaties in ieder geval worden weergegeven zoals in deze sheets beschreven.  

MC28M6055CK & MC28M6055CS 
 
1. HotBlast™: Nóg sneller koken met HotBlast 
2. EasyView™: Altijd zicht op je gerecht zonder de deur te openen 
3. Slim Fry: Gezond alternatief op frituren met slechts één theelepeltje olie 
4. Wide Grill: Gelijkmatigere en betere resultaten 
5. Keramische binnenwanden: Eenvoudig schoon te houden 
6. Uitschakelbare draaiplateau: Benut elke centimeter 
7. Inhoud: 28 L 
8. Diameter draaiplateau: 31,8 cm 
9. Compacte afmetingen: 517 x 310 x 463 mm (B x H x D) 
 

 

 

MC28M6055CK & MC28M6055CS 
 
1. HotBlast 
2. EasyView™ 
3. Slim Fry 
4. Wide Grill 
5. Keramische binnenwanden 
6. Uitschakelbare draaiplateau 
7. Inhoud: 28 L 
8. Diameter draaiplateau: 31,8 cm 
9. Compacte afmetingen: 517 x 310 x 463 (B x H x D) 
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Product specificaties MW6000M 
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Uitgebreid Kort 

 Alle specificaties staan op volgorde van relevantie. In folderuitingen met beperkte ruimte, kunnen de belangrijkste 
specificaties in ieder geval worden weergegeven zoals in deze sheets beschreven.  

MC28M6075CS 

 
1. HotBlast™: Nóg sneller koken met HotBlast 
2. EasyView™: Altijd zicht op je gerecht zonder de deur te openen 
3. Slim Fry: Gezond alternatief op frituren met slechts één theelepeltje olie 
4. Wide Grill: Gelijkmatigere en betere resultaten 
5. Vochtigheidssensor: Intelligente sensoren die zorgen voor een precieze bereiding 
6. Keramische binnenwanden: Eenvoudig schoon te houden 
7. Uitschakelbare draaiplateau: Benut elke centimeter 
8. Inhoud: 28 L 
9. Diameter draaiplateau: 31,8 cm 
10.Compacte afmetingen: 517 x 310 x 463 mm (B x H x D) 
 

 

 

MC28M6075CS 

 
1. HotBlast 
2. EasyView™ 
3. Slim Fry 
4. Wide Grill 
5. Vochtigheidssensor 
6. Keramische binnenwanden 
7. Uitschakelbare draaiplateau 
8. Inhoud: 28 L 
9. Diameter draaiplateau: 31,8 cm 
10.Compacte afmetingen: 517 x 310 x 463 (B x H x D) 
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Commerciële teksten 



Confidential 10 

Commerciële teksten 
Deze commerciële teksten kunnen worden ingezet om de voordelen van de magnetrons te beschrijven online, 
op officiële Samsung pagina’s en productpagina’s. Van belang hierin is ook de schrijfwijze en volgorde van de 
specificaties. Niet alle genoemde specificaties zijn toepasbaar op elke magnetron. 

Belangrijkste USPs 
 
1. HotBlast™: Nóg sneller koken met HotBlast 
Krokant aan de buitenkant, vanbinnen lekker sappig én supersnel klaar!  Dankzij HotBlast worden oventijden 
met maximaal vijftig procent gereduceerd. Daarbij worden de gerechten heerlijk krokant aan de buitenkant en 
lekker sappig aan de binnenkant. HotBlast - de naam zegt het eigenlijk al - is een technologie waarbij van 
bovenaf hete lucht direct op de gerechten wordt geblazen. Dit gebeurt via kleine luchtgaatjes, die voor een 
optimale warmteverspreiding zorgen. De HotBlast oven heeft een grote ventilator waarmee de hete lucht nog 
krachtiger circuleert in de oven. Dit alles zorgt voor een veel kortere oventijd en perfect bereide, knapperige en 
sappige gerechten!  
 
2. EasyView™: Altijd zicht op je gerecht zonder de deur te openen 
Dankzij EasyView™ heb je altijd goed zicht op je gerecht in de combimagnetron, zonder de deur te hoeven 
openen. In tegenstelling tot conventionele combimagnetrons hebben de MW6000M modellen een nieuwe 
metalen plaat in de deur waar je gemakkelijker doorheen kunt kijken. Je kan dus makkelijker zien of je gerecht 
al bijna klaar is, zonder de deur te hoeven openen. Geen warmteverlies meer bij de bereiding van je gerecht! 
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Belangrijkste USPs 
 
3. Slim Fry: Gezond alternatief op frituren met slechts één theelepeltje olie 
Slim Fry is een frituurfunctie om knapperige gerechten te maken. Deze technologie gebruikt een combinatie 
van magnetron, grill, convectieverwarming en de meegeleverde crustplaat om te zorgen voor een knapperig en 
goed heet resultaat. Voor dit resultaat hoeft er slechts één theelepel olie op de crustplaat te worden gebruikt. 
Het voordeel: minder vet eten, geen aangekoekte pannen en geen gevaarlijke oliespetters.  
 
4. Wide Grill: Gelijkmatigere en betere resultaten 
Aan de bovenzijde van de combimagnetron is een groot grill-element geplaatst, waarbij de helft van het totale 
oppervlak wordt bedekt. Dit is niet voor niets: de grotere grill zorgt hiermee voor gelijkmatigere en betere 
resultaten. De grillfunctie is tevens krachtig (tot maar liefst 1500 Watt) en zorgt voor een knapperigere korst. 
De warmte-elementen zijn van staal die tegen een stootje kunnen en in tegenstelling tot andere modellen is de 
grill-verhitter goed bereikbaar en eenvoudig schoon te houden.   
 
5. Vochtigheidssensor: Intelligente sensoren die zorgen voor een precieze bereiding 
Met een enkele druk op de knop wordt via de slimme vochtsensor de luchtvochtigheid in het apparaat gemeten, 
zodat de bereidingsmodus en -tijd automatisch kunnen worden bijgesteld voor perfecte gerechten. 
 
 

Commerciële teksten 



Confidential 12 

Overige USPs 
 
6. Keramische binnenwanden: Eenvoudig schoon te houden 
De combimagnetron is voorzien van antibacteriële keramische binnenwanden die zorgen voor meer hygiëne. 
Het is bovendien roest- en krasbestendig en door het gladde oppervlak eenvoudig schoon te houden.  
 
7. Uitschakelbare draaiplateau: Benut elke centimeter 
Past jouw ovenschaal net niet in de volledige lengte en breedte van de combimagnetron? Dan kan het 
draaimechanisme simpelweg uitgeschakeld worden. Zo passen zelfs die grote rechthoekige ovenschalen in de 
combimagnetron. Elke centimeter kan benut worden!  
 
8. Inhoud: 28 L 
 
9. Diameter draaiplateau: 31,8 cm 
 
10. Compacte afmetingen: 517 x 310 x 463 mm (B x H x D) 
 
 
 

Commerciële teksten 
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Lifestyle visuals 
 
Logo’s 
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Lifestyle visuals 
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To be communicated 
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Logo’s 



www.samsung.com 
Samsung Electronics Europe Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS United Kingdom, T +44 (0)207 3328658 

Big thank you  
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