Communicatiehandleiding Samsung Muse 28L Solo en Grill magnetrons
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Introductie
Voor je liggen de communicatierichtlijnen voor de Samsung Muse 28L Solo en Grill magnetrons. Hierin vind je uitleg,
afbeeldingen en belangrijke specificaties van onze producten. Deze zijn ontwikkeld om samen met jou tot de beste
online - en offline - marketing, advertentie- en folderuitingen te komen. Met als doel:

- Het verhogen van traffic naar de winkel/webshop
- Het stimuleren van de verkoop
- Het creëren van een consistente presentatie en duidelijke positionering van Samsung magnetrons. 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, kun je contact opnemen met jouw Samsung contactpersoon.
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Materialen in
communicatiepakket
• Productoverzicht

• Belangrijkste specificaties om te communiceren
• Commerciële teksten + feature visuals
• Instructies content downloaden
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Productoverzicht

MS28F303TAK/EN

MS28F303TAS/EN

MS28F303TFK/EN

MS28F303TFS/EN

MG28F303TAK/EN

EAN: 8806090397455

EAN: 8806090397462

EAN: 8806090663635

EAN: 8806090663642

EAN: 8806090397332

Adviesprijs €129

Adviesprijs €139

Adviesprijs €149

Adviesprijs €159

Adviesprijs €159

Solo magnetron

Solo magnetron

Solo magnetron

Solo magnetron

Magnetron met grill

Zwart

Zilver

Zwart

Zilver

Zwart

28L

28L

28L

28L

28L

Tact dial

Tact dial

Tact dial

Tact dial

Tact dial

1000W

1000W

1000W

1000W

1000W

Ontdooi functionaliteit

Ontdooi functionaliteit

Ontdooi functionaliteit

Ontdooi functionaliteit

Ontdooi functionaliteit

30 sec+

30 sec+

30 sec+

30 sec+

30 sec+

Klok

Klok

Klok

Klok

Klok

26 Auto programs

26 Auto programs

26 Auto programs

26 Auto programs

26 Auto programs

Uitschakelbaar draaiplateau

Uitschakelbaar draaiplateau

Uitschakelbaar draaiplateau

Uitschakelbaar draaiplateau

Uitschakelbaar draaiplateau

Deodorization

Deodorization

Deodorization

Deodorization

Deodorization

Kinderslot

Kinderslot

Kinderslot

Kinderslot

Kinderslot

Grill

Grill

Grill

Grill

Grill

Stoomschaal

Stoomschaal

Stoomschaal

Stoomschaal

Stoomschaal
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Belangrijkste specificaties om te communiceren
Muse Solo Magnetron (MS28F303TAK/EN, MS28F303TAS/EN)

1.

Keramische binnenwanden
Anti-bacterieel, makkelijk schoon te maken & krasbestendig

2.

Uitschakelbaar draaiplateau met 28L inhoud
Maak gebruik van de volledige ruimte door het draaiplateau uit te schakelen

3.

Eco modus
Bespaar tot wel 40% energie met de zuinige standby modus

4.

Power Defrost
Snel en gelijkmatig ontdooien

5.

Deodorization
Voorkom geurtjes in je magnetron

6.

26 Automatische programma’s
Bereid met gemak gezonde en verse maaltijden

 Alle specificaties staan op volgorde van relevantie. In uitingen met beperkte ruimte, kunnen de belangrijkste weergegeven worden zoals in deze sheets beschreven.
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Belangrijkste specificaties om te communiceren
Muse Solo Magnetron met stoomschaal (MS28F303TFK/EN, MS28F303TFS/EN)

1.

Keramische binnenwanden
Anti-bacterieel, makkelijk schoon te maken & krasbestendig

2.

Uitschakelbaar draaiplateau met 28L inhoud
Maak gebruik van de volledige ruimte door het draaiplateau uit te schakelen

3.

Stoomschaal
Behoud van voedingsstoffen met gezond stomen

4.

Eco modus
Bespaar tot wel 40% energie met de zuinige standby modus

5.

Power Defrost
Snel en gelijkmatig ontdooien

6.

Deodorization
Voorkom geurtjes in je magnetron

7.

26 Automatische programma’s
Bereid met gemak gezonde en verse maaltijden

 Alle specificaties staan op volgorde van relevantie. In uitingen met beperkte ruimte, kunnen de belangrijkste weergegeven worden zoals in deze sheets beschreven.
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Belangrijkste specificaties om te communiceren
Muse Grill Magnetron (MG28F303TAK/EN)

1.

Keramische binnenwanden
Anti-bacterieel, makkelijk schoon te maken & krasbestendig

2.

Uitschakelbaar draaiplateau met 28L inhoud
Maak gebruik van de volledige ruimte door het draaiplateau uit te schakelen

3.

Eco modus
Bespaar tot wel 40% energie met de zuinige standby modus

4.

Power Defrost
Snel en gelijkmatig ontdooien

5.

Deodorization
Voorkom geurtjes in je magnetron

6.

Grill
Altijd een krokante buitenkant

7.

26 Automatische programma’s
Bereid met gemak gezonde en verse maaltijden

 Alle specificaties staan op volgorde van relevantie. In uitingen met beperkte ruimte, kunnen de belangrijkste weergegeven worden zoals in deze sheets beschreven.
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Commerciële teksten
1. Keramische binnenwanden
Het enorm sterke keramisch glazuur op de binnenwand maakt de magnetron extra duurzaam.
Het is 7x meer bestendig tegen krassen en roest dan conventionele roestvrijstalen wanden. Zo
blijft je magnetron tot wel 99,9% vrij van bacteriën*. Daarnaast verkleurt het keramische
interieur niet, wat je ook bereid in je magnetron. Heb je per ongeluk toch wat geknoeid? De
gladde textuur van de binnenwand maak je gemakkelijk schoon met een doekje zonder dat
schrobben nodig is.
2. Uitschakelbaar draaiplateau met 28L inhoud
Wil je graag een groot gerecht bereiden, zoals een lasagne? Het draaiplateau van de magnetron
kun je met een druk op de knop uit zetten, zodat je de volledige ruimte in je magnetron kunt
gebruiken. Met een capaciteit van 28L kun je hier met gemak lasagne in kwijt.
3. Eco Modus
Zelfs wanneer een elektronisch apparaat niet in gebruik is verbruikt hij stroom. Door de Eco
Modus wordt het stroomverbruik van de magnetron tot wel 40% verminderd ten opzichte van
de standaard klok modus. Zo bespaar je gemakkelijk je portemonnee én het milieu.
*Getest door Hohenstein Institute, Germany
Alle specificaties staan op volgorde van relevantie. In uitingen met beperkte ruimte, kunnen de belangrijkste in weergegeven worden zoals in deze sheets beschreven.
Confidential

Commerciële teksten
3. Stoomschaal (alleen op de MS28F303TFK/EN, MS28F303TFS/EN)
Met de meegeleverde Pure Steam Bowl kun je gemakkelijk groentes, vis en andere gerechten
stomen in je magnetron. Door ingrediënten te stomen behoud je veel voedingstoffen en
behouden groentes hun bite! Plaats de ingrediënten in de stoomschaal met een laagje water en
voor je het weet heb je een gezonde maaltijd op tafel staan.
4. Power Defrost
Ontdooi snel met de Power Defrost functionaliteit. Je past het programma gemakkelijk aan op
het product om zo te voorkomen dat je eten zompig wordt. De innovatieve TDS techniek zorgt
er bovendien voor dat alles gelijkmatig wordt verwarmd, zodat je eten altijd goed wordt
ontdooid.
5. Deodorization
Wil je een dessert bereiden nadat je vis hebt ontdooit? Met de geurverwijdering worden
luchtjes uit het apparaat geblazen. Zo voorkom je overdracht van geur en smaak naar een
volgend gerecht zodat je eten altijd smaakt zoals het hoort.

Alle specificaties staan op volgorde van relevantie. In uitingen met beperkte ruimte, kunnen de belangrijkste in weergegeven worden zoals in deze sheets beschreven.
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Commerciële teksten
6. Grill (alleen op de MG28F303TAK/EN)
Creeër een knapperig korstje op bijvoorbeeld je lasagne door de grill aan te zetten. De grill kun je
ook gebruiken om bijvoorbeeld brood te roosteren en kan worden gecombineerd met de
magnetron stand.
7. 26 Automatische programma’s
Gebruik je magnetron niet enkel voor het opwarmen van maaltijden, maar ook om verse
producten te bereiden. Er zijn 16 (MS28F303) en 20 (MG28F303) programma’s voor het bereiden
van allerlei groentes, vlees, vis en graansoorten. Zo zet je snel en gemakkelijk een gezonde en
voedzame maaltijd op tafel voor het hele gezin, zelfs als je weinig tijd hebt. Daarnaast zijn er
diverse programma’s om maaltijden op te warmen of te ontdooien.

Alle specificaties staan op volgorde van relevantie. In uitingen met beperkte ruimte, kunnen de belangrijkste in weergegeven worden zoals in deze sheets beschreven.
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Instructies content downloaden Samsung Marketing Cloud
Alle beelden uit deze communicatiehandleiding zijn te vinden op de Samsung Marketing Cloud.
Klik bovenin het menu op “Assets” en filter daarna in de balk op de volgende zoektermen om de
juiste content te vinden (let hierbij op dat je zoekt op tag en niet op titel, een titel wordt
weergegeven door middel van aanhalingstekens):

2020, MWO, Muse
Zoek je de content van een specifiek model, voer dan de modelcode zonder extensie in in de
zoekbalk.
Om een specifiek soort visual te vinden kun je zoeken op bijvoorbeeld: product visual, feature

visual, jpg.
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