
• 6TH Sense-technologie
• Elektronische bedieningselementen
• Pyrolytisch reinigingssysteem
• Digitaal display
• Energieklasse: A
• Zwart Afwerking
• Spiegelglasdeur
• Programmeerbare timer
• Binnenvolume: 83 L
• Elektrische inschakeling oven en branders
• Voedingslampje
• Restwarmte-indicator
• Multifunctionele oven
• Temperatuurbereik: 50-275 (°C)
• Beoordeling elektrische aansluiting: 10100 W
• 30 Recepten
• 10 favorieten
• Brood- en pizzafunctie
• Gebak-functie
• Ontdooifunctie
• Hetelucht-functie
• 220-240/380-415 V
• Productafmetingen hxbxd: 850 x 600 x 600 mm
• Verstelbare pootjes
• 1 Induction with booster brander
• 1 Induction with booster brander
• 1 Induction with booster brander
• 1 Induction with booster brander
• Verwijderbare lade/klep

Whirlpool vrijstaand elektrisch fornuis: 60 cm -
WS68IS8APBP/E

Kenmerken van dit Whirlpool vrijstaande 60x60 fornuis:
kleur zwart. Zelfreinigende technologie gebruikt een cyclus
met hoge temperatuur om voedselresten tot as te
verbranden, die vervolgens gemakkelijk met een spons kan
worden weggeveegd. Elektrische voeding. 4 inductieplaten.
Multifunctionele kookmethode.

Groot display
Het extra grote display zorgt voor duidelijke feedback
en een gemakkelijke interactie met het apparaat.

Inductie
Sneller, energie-efficiënt koken. De inductietechnologie
verwarmt de pan, niet het fornuis, waardoor
energieverspilling met 10% wordt verminderd en
perfecte kookresultaten gegarandeerd zijn.

Kinderbeveiliging
Ervaar extra gemoedsrust. De kinderbeveilingsknop
voorkomt dat het fornuis per ongeluk wordt aangezet.

Multifunctie 8
Deze Whirlpool oven beschikt over 8 intuïtieve
kookfuncties.

Hete lucht
Een ventilatiesysteem dat voorkomt dat geurtjes zich
vermengen bij het bereiden van gerechten op
verschillende niveaus.

Pyrolytische Technologie
Geen voedselresten Pyrolyse-technologie gebruikt een
extreem hoge temperatuur om vet en voedselresten in
as om te zetten die vervolgens eenvoudig verwijderd
kan worden met een vochtige doek. Een speciale
afdichting en een volledig geventileerde vierlagige
glazen deur zorgt ervoor dat de buitenkant van de
oven altijd een veilige temperatuur heeft.

Energiebesparing
Ovens met energielabel A of A+ zorgen voor excellente
energie-efficiëntie: een minimaal verbruik en een
maximale besparing.

Easy to clean
De keramische kookplaat is gemakkelijk schoon te
maken. Vet en etensresten zijn met het grootste
gemak te verwijderen.

6TH Sense functies - Inductiekookplaat
4 automatische programma's op maat voor koken,
sudderen, warmhouden en smelten. Selecteer
eenvoudig een programma en de kookplaat past
automatisch het warmteniveau aan.

WS68IS8APBP/E
12NC: 859991640480

EAN-code: 8003437638756
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TETECHNISCHE KENMERKENCHNISCHE KENMERKEN
Timer ja

Veiligheidssysteem n.v.t

VERBRUIKVERBRUIKSSWWAARDENAARDEN
Energietype Elektrisch

Energietype Elektriciteit

Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EU) A

Energieverbruik per cyclus conventioneel - NIEUW (2010/30/EU) 0.99

Energieverbruik per cyclus hetelucht convectie - NIEUW (2010/30/EU) 0.86

BELANGRIJKBELANGRIJKSSTE KENMERKENTE KENMERKEN
Belangrijkste kleur van het product Zwart

Uitvoering Vrijstaand

Type besturing Elektronisch

Type bedienings- en signaleringselementen -

Welk type kookplaat kan worden geregeld? Elektrisch

Aantal gasbranders 0

Gasaansluiting n.v.t

Aantal elektrische kookzones 4

Aantal elektrische platen 0

Aantal stralingszones 0

Aantal halogeenzones 0

Aantal inductiezones 4

Aantal elektrische warmhoudzones 0

Positie bedieningspaneel Aan voorzijde

Stroom 43

Spanning 220-240/380-415

Frequentie 50/60

Lengte elektriciteitssnoer 100

Type stekker Nee

Hoogte van het product 850

Breedte van het product 600

Diepte van het product 600

Nettogewicht 54.7

Bruikbaar volume (van ovenruimte) - NIEUW (2010/30/EU) 83

Geïntegreerd reinigingssysteem Pyrolyse

WHIRLPOOL
WS68IS8APBP/E
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