
• Ertmė 33 l
• Crisp Jet menu
• „Jet Start“: greitas maisto pašildymas
• „Jet Defrost“: greitas pašildymas
• Šilumos palaikymas
• Kildinimo funkcija
• „CrispFry“
• Duonos atitirpinimo funkcija
• 900 W mikrobangų krosnelė
• Išsikišusi rankena
• 36 cm lėkštė
• Jutiklinio ekrano valdymo skydas
• Atidarymas į apačią
• Crisp lėkštė ir rankena
• Crisp funkcija su Crisp lėkšte
• Kombinuotas grilio gaminimas
• Priverstinio oro galia: 1700 W
• Priverstinio oro grotelės
• Grilio tinklelis
• Lengvo valymo technologija
• Pašildymas
• Automatinės programos
• Galia: 2000 W
• Grilio kaitinimo elementas
• 1200 W grilio galia
• Nerūdijantis plienas apdaila
• 7 galios lygiai
• Matmenys, AxPxG: 373x490x540 mm
• 900 W, 7 mikrobangų krosnelės galios lygiai
• 33 l ertmė su 36 cm lėkšte
• Kombinuota ventiliatoriaus mikrobangų krosnelė
• Nerūdijančio plieno ertmė
• „iXelium“ apdaila, 33 l
• „Dual Power“ technologija
• „AutoClean“

„Whirlpool“ laisvai pastatoma mikrobangų krosnelė:
„Inox“ spalva - MWP 338 SX

„Whirlpool“ laisvai pastatomos mikrobangų krosnelės
charakteristikos: išskirtinė talpa. Kombinuota technologija,
užtikrinanti plačias tradicinės orkaitės maisto ruošimo
galimybes. „Crisp“ funkcija suteikia galimybę idealiai kepti
pyragus, picas, apkepus. „Jet Defrost“ funkcija užtikrina ypač
greitą ir tolygų atšildymą.

Dual Crisp
Naudodami „DualCrisp“, mėgaukitės nepakartojamu
traškumu iš išorės ir maloniu minkštumu viduje.
Išskirtinė „Whirlpool“ technologija. Du mikrobangų
sklaidos taškai, kurie visiškai apsupa maistą ir iškepa
tolygiai ir iš apačios.

JetDefrost
Greitas atitirpinimas. Naudokitės unikalia sistema
„JetDefrost 3D“, kad veiksmingai ir lengvai
atitirpintumėte maistą savo mikrobangų krosnelėje.

Oro cirkuliacija
Išsaugokite skonį. Dėl technologijos „Forced Air“
įkaitintas oras cirkuliuojamas jūsų mikrobangų
krosnelės viduje naudojant novatorišką konvekcinę
sistemą, kuri garantuoja jums drėgnus, sultingus
patiekalus.

Jet Start
Nepaprastas pašildymo greitis. Funkcija „JetStart“
pagreitina krosnelės įkaitimą per 30 sekundžių,
užtikrindama idealią temperatūrą, kad galėtumėte
pašildyti maistą su didesniu kiekiu skysčio, pavyzdžiui,
sriubas ar gėrimus.

ChefMenu
100 receptų vos vienu palietimu. Pasirinkite vieną iš
100 iš anksto nustatytų receptų ir jūsų mikrobangų
krosnelė automatiškai sureguliuos gaminimą ir
nustatys temperatūrą ir laiko nustatymus, nuolatos
stebėdama jūsų patiekalus, kad užtikrintų tobulus
rezultatus.

Jet Menu
Paruošti naudoti nustatymai. „Jet“ meniu pateikiami iš
anksto užprogramuoti nustatymai greitam šaldytų
produktų paruošimui. Tiesiog pasirinkite produkto tipą,
įveskite svorį ir jūsų mikrobangų krosnelė padarys
likusį darbą.

Crispfry
Iškepa skanūs malonios tekstūros patiekalai, tačiau
aliejaus reikia nedaug arba visai nereikia, todėl tai dar
sveikiau nei kepant keptuvėje.
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PPAAGRINDINĖGRINDINĖS YPS YPAATYBĖTYBĖSS
Produkto grupė Mikrobangos

Komercinis kodas MWP 338 SX

Pagrindinė gaminio spalva Nerūdijantis plienas

Mikrobangų krosnelės tipas Kombinuota mikrobangų krosnelė

Konstrukcijos tipas Laisvai pastatomas

Durų atidarymas Žemyn

Valdymo tipas Elektroninis

Valdymo nustatymų tipas LED

Papildomas gaminimo metodas, grilis Taip

„Crisp“ Taip

Crisp Fry Taip

Garai Ne

Papildomas gaminimo metodas, gaminimas su ventiliatoriumi Taip

Laikrodis Taip

Automatinės programos Taip

Gaminio aukštis 373

Gaminio plotis 490

Gaminio gylis 540

Grynasis (neto) svoris (kg) 25.95

Ertmės talpa (l) 33

Besisukanti lėkštė Taip, sustabdomas

Besisukančios lėkštės skersmuo (mm) 360

Integruota valymo sistema Ne

TETECHNINĖCHNINĖS SS SAAVYBĖVYBĖSS
Srovė (A) 10

Įtampa (V) 220-230

Dažnis (Hz) 50

Maitinimo laido ilgis (cm) 100

Kištuko tipas „Schuko“

Laikmatis Ne

Grilio galia (W) 1200

Grotelių tipas Kaitinimo elementas

Ertmės medžiaga Nerūdijantis plienas

Vidaus apšvietimas Taip

Papildomas gaminimo metodas, grilis Taip

Ertmės vidaus lempučių padėtis Priekyje kairėje

Didžiausias oro srautas 0

Mažiausias oro srautas 0

Triukšmo lygis didžiausiu greičiu (2010/30 / ES) 0

Triukšmo lygis mažiausiu greičiu (2010/30 / ES) 0

ENERENERGINĖ KGINĖ KORORTELĖTELĖ
„6th Sense“ / „Dynamic Intelligence“ -

Galios lygių skaičius 7

Didžiausia mikrobangų galia (W) 900

Duonos atitirpinimas Taip

„Jet defrost“ Taip

„Jet start“ Taip

Energijos efektyvumo klasė - NAUJA (2010/30 / ES) - -
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