
• 6th SenseLive - kan kopplas upp mot WiFi och styras med
en app

• Ugnsvolym: 40 liter
• Jet Start: snabbstart på full effekt (30 sek/tryck)
• Varmluftsfunktion
• Varmhållning
• Köttermometer
• Max. mikrovågseffekt: 850 W
• Greppvänligt handtag
• Touchkontroll
• Snabbugn 45 cm
• Frontventilation
• Lucka öppnas nedåt
• Grillkombinationstillagning
• 3 tillagningsfunktioner: mikrovågor, grill, varmluft
• 1200 W varmluftselement
• Lättrengjort med automatisk rengöringscykel

Whirlpool inbyggnadsmikro - W11 ME150

Denna inbyggnadsmikrovågsugn från Whirlpool är utrustad
med: enastående volym. Kombinationsteknik som ger
samma flexibilitet vad gäller tillagning som traditionella
ugnar.

Varmluftsfunktion
Traditionell matlagning på mikrotid. Med
varmluftsfunktion lagar du mat eller bakar du på
traditionellt sätt. Genom att kombinera varmluft med
mikrovågsfunktion kan du vinna mycket tid på att laga
mat i en Whirlpools mikro med varmluftsfunktion.

Återuppvärmning
Snabb och jämn uppvärmning. Mikro med en funktion
för återuppvärmning av färdiglagad mat, på några få
minuter är maten jämt uppvärmd och redo att
avnjutas..

Varmhållning
Håll varmt. Varmhållningsfunktionen ser till att din mat
håller sig varm i upp till 4 timmar, samtidigt som den
skyddar maten från att torka ut.

6TH SENSE Live App
Intuitiv assistans från appen 6TH SENSE Live ger
stegvisa instruktioner och förvandlar rutinrecept till
mikrade mästerverk. Den lär sig dina preferenser och
föreslår sedan recept och ger tips för att varje rätt ska
tillagas med perfektion.

JetStart
Snabbstart. Enkel snabbstartfunktion. Ett tryck på Jet
Start ger 30 sekunder tillagning på full effekt. Idealisk
för snabb uppvärmning där varje extra tryckning ger
ytterligare 30 sekunder tillagningstid på full effekt.
Perfekt för att t.ex. värma drycker och klara soppor.

MySmart Display
MySmartDisplay är ett intuitivt och lättanvändligt
gränssnitt som enkelt låter användaren koppla upp sig
till sin W11 mikrovågsugn. Fullfärgsdisplayen på 4.5”
med touch (852 x 480 pixels, 6 touch-sensorer) och
WiFi uppkoppling, låter dig enkelt följa din matlagning
och ställa in recept med en smartphone liknande
högupplöst TFT display, som ger en fantastisk video-
och ljudupplevelse.

40 liter kapacitet
Mer utrymme till kreativ matlagning. Den här
Whirlpool-mikron har en mycket stor kapacitet på 40
liter. Ett stort ugnsutrymme gör det möjligt att tillaga
en stor variation av maträtter för hela familjen.

W11 ME150
12NC: 859991539840

EAN-kod: 8003437395970

www.whirlpool.eu



PRPRODUKTEODUKTEGENSKAPERGENSKAPER
Produktgrupp Mikrovågsugn

Produktnamn W11 ME150

Färg Dark grey

Typ av mikrovågsugn Kombiprogram

Konstruktion Inbyggd

Typ av reglage Elektronisk

Typ av kontrollinställning och signalenheter LCD

Grillfunktion Ja

Crisp Saknas

Steam Saknas

Varmluftsfunktion Ja

Klocka Ja

Automatiska program Ja

Höjd 455

Bredd 595

Djup 560

Min inbyggnadshöjd i nisch 460

Min inbyggnadsbredd i nisch 556

Inbyggnadsdjup i nisch 550

Nettovikt 35

Ugnsvolym 40

Roterande tallrik Saknas

Roterande tallrik, diameter 0

Typ av ugnsrengöring Saknas

TEKNISKA DTEKNISKA DAATTAA
Ström 16

Spänning 230

Frekvens 50

Nätkabelns längd 0

Elkontakt Schuko

Timer Ja

Max. grilleffekt 1600

Typ av grill Värmeelement

Material i ugnsutrymmet Rostfritt

Invändig belysning Ja

Grillfunktion Ja

Placering av belysning -

Max luftflöde 0

Min luftflöde 0

ljudeffektvärde vid min. hastighet (2010/30/EU) 0

ljudeffektvärde vid lägsta hastighet (2010/30/EU) 0

ENERENERGI & PREGI & PRESSTTANDANDAA
6th Sense Saknas

Antal effektlägen 7

Max. mikrovågseffekt 850

Bread defrost Saknas

Jet defrost Saknas

Jet start Ja

Energieffektivitetsklass - NY (2010/30/EU) -
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