
• „6TH Sense“ technologija
• Iki 40 „6th SENSE“ gaminimo derinių
• Pirolitinė valymo sistema
• Energijos klasė A+
• 73 l ertmė
• „Cook4“
• „Ready2Cook“
• Atitirpinimo funkcija
• Gaminimas su priverstinio oro ventiliatoriumi
• Grilis
• Lengvai valomas emaliuotas vidus
• „Turbo grill“ funkcija
• „Maxi“ gaminimas
• Kepinių funkcija
• Picos / duonos funkcija
• „Eco“ priverstinis oras
• Šilumos palaikymas

„Whirlpool“ įmontuojama elektrinė orkaitė: „Inox“
spalva, savaiminis išsivalymas - W7 OM4 4S1 P

„Whirlpool“ įmontuojamos orkaitės charakteristikos:
savaiminio išsivalymo technologija, kurioje naudojamas
aukštos temperatūros ciklas sudegina maisto likučius į
pelenus, kuriuos galima lengvai nuvalyti kempinėle. Pažangi
elektros technologija užtikrina energijos taupymą gaminant
maistą. Halogeninė lempa leidžia efektyviau naudoti
energiją. Išskirtinė „6th SENSE“ technologija leidžia
pasirinkti daugybę iš anksto užprogramuotų receptų, orkaitė
automatiškai sureguliuos maisto gaminimo, temperatūros ir
laiko nustatymus, kurie užtikrins puikius rezultatus. Orkaitės
durys su lėto uždarymo mechanizmu palengvina naudojimą.

Multifunkction 8
Įvairūs gaminimo metodai. Funkcija „Multifunction 8“
leidžia pasirinkti iš lanksčių gaminimo variantų, kad bet
kokiu atveju gautumėte tobulus rezultatus.

6th SENSE tehnologija
Daugiau jokio spėliojimo. Tiesiog pasirinkite savo
receptus ir leiskite, kad „6th SENSE“ kaskart tobulai
viską pagamintų. Iki 40 gaminimo derinių, sudarytų
taip, kad atitiktų jūsų gyvenimo būdą ir mitybą, su
visapusiška pagalba gaminant.

Ready2cook
Nereikia įkaitinti iš anksto. Funkcija „Ready2Cook“
naudoja galingą konvekcinę sistemą, kad greitai
pasiektų reikiamą temperatūrą, ir orkaitės visiškai
nereikia įkaitinti iš anksto.

Konvekcija
Išsaugokite skonį. Konvekcijos dėka, orkaitėje įkaitintas
oras cirkuliuoja naudojant naujovišką konvekcijos
sistemą, suteikiančią sultingus gaminimo rezultatus.

SoftClosing lankstai
Lėtas uždarymas. Dėl lėtai užsidarančių lankstų orkaitės
durelės užsidaro lengvai, švelniais ir tyliais judesiais.

W kolekcijos estetika
Dizaino šedevras. „Whirlpool“ supranta meistriškumo ir
atidžiai ištobulintų detalių svarbą. Nesenstantis „W“
kolekcijos dizainas papildo bet kokio stiliaus virtuvę, o
derantys prietaisai puikiai įsilieja tarp kitų ir sukuria akį
traukiantį didingą vaizdą. Net ir atspindintys paviršiai
sukurti taip, kad būtų lengva valyti, taigi nebereikia
jaudintis dėl pirštų atspaudų ir dėmių. Nuo chromuoto
platinos logotipo iki dažyto stiklo ir rafinuotos metalo
juostos nuo krašto iki krašto, kiekviena detalė sukurta
taip, kad džiugintų ir leistų mėgautis visiška
„Whirlpool“ patirtimi.
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PPAAGRINDINĖGRINDINĖS YPS YPAATYBĖTYBĖSS
Produkto grupė Orkaitė

Komercinis kodas W7 OM4 4S1 P

Pagrindinė gaminio spalva Nerūdijantis plienas

Konstrukcijos tipas Integruota

Valdymo tipas Elektroninis

Valdymo nustatymų tipas -

Ar kaitlenčių valdymas integruotas? Ne

Kokio tipo kaitlentės gali būti valdomos? -

Automatinės programos Taip

Srovė (A) 16

Įtampa (V) 220-240

Dažnis (Hz) 50/60

Maitinimo laido ilgis (cm) 90

Kištuko tipas Ne

Gylis su 90 laipsniu atidarytomis durimis (mm) -

Gaminio aukštis 595

Gaminio plotis 595

Gaminio gylis 564

Mažiausias nišos aukštis 0

Mažiausias nišos aukštis 0

Nišos gylis 0

Grynasis (neto) svoris (kg) 40.5

Naudojamas tūris (ertmės) 73

Integruota valymo sistema Pirolitinis

Ertmės grotelės 2

Padėklai 2

TETECHNINĖCHNINĖS SS SAAVYBĖVYBĖSS
Laikmatis Taip

Laiko valdymas Elektroninis

Laiko nustatymo parinktys Paleidimas ir sustabdymas

Saugos įtaisas -

Vidaus apšvietimas Taip

Ertmės vidaus lempučių skaičius 1

Ertmės vidaus lempučių padėtis Galinis

Orkaitės bėgeliai Teleskopinis (-iai)

Ertmės termometras Ne

ENERENERGINĖ KGINĖ KORORTELĖTELĖ
Energijos įvestis Elektrinis

Ertmės energijos tipas Elektra

Energijos efektyvumo klasė – NAUJA (2010/30/ES) A+

Energijos suvartojimas ciklui, tradicinis – NAUJA (2010/30/ES) 0.91

Energijos suvartojimas ciklui, priverstinio oro konvenkcija – NAUJA (2010/30/ES) 0.7
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