
• Tehnologia 6TH Sense
• Funcţia CRISP 6TH Sense cu farfurie CRISP
• Cavitate 33 litri
• Jet Start: reîncălzirea rapidă a alimentelor
• Jet Defrost: reîncălzire rapidă
• Funcţie de preparare cu aburi
• Funcţia Decongelare pâine
• Microunde W 950
• Mâner proeminent
• Placă rotativă 36 cm
• Deschidere de sus în jos
• Farfurie Crisp şi mâner
• Funcţia de preparare cu aburi şi oală de preparare cu

aburi
• Funcţia Crisp cu farfurie Crisp
• Preferate
• Preparare combinaţie cu grill
• 5 metode de preparare: Microunde, grill, aer forţat,

aburi, Crisp
• Aer forţat: 1500 W
• Grătar aer forţat
• Grătar grill
• Tehnologie Uşor de curăţat
• Încălzire
• Programe automate
• Valoare nominală conectare: 2200 W
• Gril cu cuarţ
• Putere Grill 1200 W
• Sistem de siguranţă împotriva accesului copiilor
• Niveluri de putere 7
• Dimensiuni ÎxLxA: 377x487x541 mm
• Cuptor microunde nivel de putere 950 W, 7
• Cavitate 33 litri cu placă rotativă 36 cm
• Microunde combinaţie aburi şi ventilaţie
• Cavitate din inox

Cuptor cu microunde independent Whirlpool: Culoare
negru - JT 469 BL

Specificatii cuptoare cu microunde independente Whirlpool:
culoare negru. Cavitate surprinzatoare. Combina tehnologia
pentru o gatire flexibila. Tehnologia Al 6-lea Simt regleaza
automat timpul si temperatura pentru o gatire eficienta.
Functie crisp ideala pentru pizza si placinte.

Gătire cu abur
Optează pentru mese sănătoase preparate cu abur.
Datorită tehnologiei de preparare cu abur, prin simpla
apăsare a unui buton, reţetele tale sunt mereu
sănătoase şi delicioase.

JetDefrost
Decongelare rapidă. Foloseşte sistemul unic JetDefrost
3D pentru a decongela alimentele în mod eficient şi cu
uşurinţă în cuptorul cu microunde.

Aer forţat
Păstrează gustul preparatului. Datorită funcţiei Aer
forţat, aerul preîncălzit circulă în interiorul cuptorului
cu microunde prin intermediul unui sistem cu
convecţie inovator, permiţându-ţi să obţii preparate
fragede şi suculente.

Jet Start
Viteză de reîncălzire remarcabilă. Funcţia JetStart
amplifică nivelul de căldură din cuptor la valoarea
maximă timp de 30 de secunde, asigurând
temperatura ideală pentru reîncălzirea alimentelor cu
un conţinut ridicat de apă, precum supe sau băuturi.

Tehnologia AL 6-LEA SIMŢ
Proces de preparare fiabil. Datorită Tehnologiei AL
6-LEA SIMŢ, cuptorul cu microunde setează automat
durata, temperatura şi nivelurile de energie pe
parcursul procesului de gătire.

Grad de preparare
Gătire perfectă a alimentelor. Tehnologia noastră
monitorizează în mod continuu procesul de preparare
a alimentelor şi te informează atunci când acestea sunt
gătite corespunzător şi pot fi savurate.

Capacitate XXL
Bucură-te de mai mult spaţiu. Acest cuptor cu
microunde Whirlpool prezintă o capacitate XXL, care
oferă spaţiu suplimentar pentru preparatele tale.

Design atemporal
Design de ultimă generaţie. Inovator, intuitiv şi
atrăgător. Acest cuptor cu microunde Whirlpool are un
design atemporal, creat pentru a inspira şi încânta.
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MAIN FEMAIN FEAATURETURESS
Grup de produse Cuptor cu microunde

Codul comercial JT 469 BL

Culoarea principală a produsului Negru

Tipul cuptorului cu microunde MW combi

Tipul de construcţie Independent

Deschiderea usii Maner

Tip de control Electronic

Tipul de control al setărilor LCD

Metoda suplimentară de gătit Grill Da

Crocant Da

Crisp Fry Fara

Aburi Da

Metoda de gătit suplimentară (coacere ventilată) Da

Ceas Da

Programe automate Da

Înălţimea produsului 377

Lăţimea produsului 487

Adâncimea produsului 541

Greutate netă (kg) 27.2

Volumul cavităţii (l) 33

Placă rotativă Da

Diametru placă rotativă (mm) 360

Sistem integrat de curăţare Fara

TETECHNICAL FECHNICAL FEAATURETURESS
Curent (A) 11

Tensiune (V) 230

Frecvenţă (Hz) 50

Lungimea cablului de alimentare electrică (cm) 90

Tip de conectare Schuko

Cronometru Da

Putere gratar (W) 1200

Tip de grătar Quartz

Material cavitate Otel

Lumină interioară Da

Metoda suplimentară de gătit Grill Da

Poziţia luminilor interioare ale cavităţii Spate dreapta

Flux de aer maxim - 0

Minimum air flow - 0

Putere sonoră la viteză max. (2010/30 / UE) - 0

Sound power at min. speed (2010/30/EU) - 0

ENERENERGGY LABELY LABEL
Al Șaselea Simţ / Inteligenţă dinamică Tehnologia Al 6-lea simt

Numărul de niveluri de putere 7

Puterea maximă a micro-undelor (W) 950

Dezgheţare pâine Da

Jet decongelare Da

Start jet Da

Clasa de eficienţă energetică - NOU (2010/30 / UE) - -
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