
• Pyrolytisk rengjøringssystem
• Energiklasse A
• Ovnsvolum: 73 liter
• Tinefunksjon
• Grill
• Ovnsvegger med emalje som er lette å rengjøre
• Turbo grill funksjon
• Maxi tilberedning
• Spesialprogram for bakverk
• Pizza / brød funksjon
• Holde varm
• Heving
• Frossen mat
• Spesialfunksjoner
• Funksjon for hurtigoppvarming
• Konvensjonell tilberedning
• Pop-out-brytere

Whirlpool inbyggningsovn: farge stål, selvrensende -
OAKZ9 156 P IX

Denne integrerte stekeovnen fra Whirlpool har følgende
funksjoner: selvrensende teknologi som bruker en
høytemperatursyklus for å brenne matrester til aske, som
deretter enkelt kan tørkes bort med en svamp. Avansert
elektrisk teknologi gjør det mulig å spare energi mens du
lager mat. Halogenlampe sikrer en mer energieffektiv drift.

Multifunction 5
Flere tilberedningsmetoder. Multifunction
5-funksjonen gir deg fleksible tilberedningsalternativer,
for perfekte resultater, uansett oppskrift.

Grafisk LCD display
Ovn med grafisk LCD display som gir tydelig og intuitiv
feedback. Utstyrt med 9 spesialfunksjoner som
forenkler matlagingen.

Absolute aesthetic
Absolute kolleksjonen. Beundre den vakre utførelsen.
Med futuristisk design og en ytelse uten sidestykke, er
Absolute kolleksjonen designet for høyteknologiske
kjøkken. Absolute med innovativ 6TH SENSE
teknologien kan innstilles med tre enkle trinn for et
perfekt resultat. Maksimal fleksibilitet og
brukervennlighet med særpreget utseende og originale
avslutninger.

Elektronisk kontroll
Elektronisk temperaturkontroll.

Skyvehyller
Jevn bevegelse. Denne Whirlpool stekeovnen har
skyvehyller med jevn bevegelse, for å gjøre bruken
enklere.

Pyrolytisk teknologi
Perfekt rengjøring med et enkelt tastetrykk. Pyrolytisk
teknologi, som bruker en syklus med høy temperatur
for å brenne matrester til aske, slik at de enkelt kan
tørkes bort med en svamp. Varmereflekterende
glasspaneler i ovnsdøren, sørger for at temperaturen
på utsiden holder seg lav, noe som øker sikkerheten.

Ovnsstørrelse XXL
All den plassen du trenger. Ovnsrommet i størrelsen
XXL har en kapasitet på 73 liter, med 5 tilgjengelige
hylleposisjoner.

Energiklasse
Ekstra strømsparing. Ovner med energiklasse A++/A
+++ gir deg et utmerket nivå for energieffektivitet, og
reduserer strømforbruket med opptil 30 %
sammenlignet med ovner av standardklassen A.
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PRPRODUKTINFODUKTINFORMASORMASJONJON
Produktgruppe Ovn

Handelsbetegnelse OAKZ9 156 P IX

Hovedfarge på produktet Rustfritt

Konstruksjonstype Bygg-inn

Betjeningstype Elektronisk

Type betjeningsinnstillinger og varselenheter -

Er noen av betjeningskontrollene til koketoppen integrert? Nei

Hvilke koketopper kan kontrolleres? -

Automatiske programmer Ja

Strøm 16

Spenning 220-240

Frekvens 50/60

Lengden på strømledningen 90

Støpseltype Nei

Dybde med 90 graders åpen dør -

Høyde på produktet 595

Bredde på produktet 595

Dybde på produktet 564

Minste nisjehøyde 0

Minste nisjebredde 0

Nisjedybde 0

Nettovekt 32

Anvendbart volum (i ovnen) 73

Integrert rengjøringssystem Pyrolyse

Rister 1

Brett 1

TEKNISKE SPETEKNISKE SPESIFIKASSIFIKASJONERJONER
Timer -

Tidskontroll Elektronisk

Mulige tidsinnstillinger Start og stopp

Sikkerhetsinnretning -

Innvendig belysning Ja

Antall innvendige lamper 1

Plassering av innvendige lamper Bakre

Ovnsskinner Teleskopiske

Steketermometer Nei

FFORBRUKORBRUK
Energitilførsel Elektrisk

Energitype Elektrisitet

Energieffektivitetsklasse - NY (2010/30/EU) A

Energiforbruk per syklus med over-/undervarme - NY (2010/30/EU) 0.91

Energiforbruk per syklus med varmluft - NY (2010/30/EU) 0.82

WHIRLPOOL
OAKZ9 156 P IX

73 0.82

0.91
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