
• 6th Sense-sensorteknologi
• 6TH Sense CRISP-funksjon med CRISP-plate
• Crisp-funksjon, lag mat og bak på rekordtid
• Ovnsvolum: 31 liter
• Jet Menu Crisp, automatisk program for tilberedning
• Jet Start: hurtigstart på full effekt (30 sek/trykk)
• Jet Defrost-funksjon, rask og jevn tining
• Maks. mikrobølgeeffekt: 1000 W
• Gripevennlig håndtak
• Roterende bunnplate: Ø 32,5 cm
• Ventilasjon framme
• Døren åpnes nedover
• Medfølger: Crisp-panne
• Crisp-funksjon med Crisp-plate
• Favoritter
• 3 tilberedningsfunksjoner: mikrobølger, grill, crisp
• Grillrist

Whirlpool integrert mikrobølgeovn: farge rustfritt stål
- AMW 730/IX

Denne integrerte mikrobølgeovnen fra Whirlpool har
følgende funksjoner: rustfritt stål-farge. Enestående stor
plass inni. Grillfunksjon. 6TH SENSE autoprogram for
oppvarming og tilberedning, gjør det enkelt å tilberede mat
med perfekt resultat. Crisp-funksjon, for utrolig sprø quiche,
pizza og paier.

Grill
Rask grilling, raskere rengjøring. Den kraftige grill-
funksjonen på mikrobølgeovnen gir samme resultater
som en tradisjonell ovn. Vippebevegelsen til grillen
gjør også rengjøringen enklere.

JetDefrost
Rask tining. Bruk det unike JetDefrost 3D-systemet til å
tine mat effektivt og enkelt i mikrobølgeovnen.

Oppvarmingsfunksjon
Raskere oppvarming. Ha måltidet ferdigoppvarmet på
få minutter med oppvarmingsfunksjonen.

Jet-start
Enestående oppvarmingsfart. Jet-start-dunksjonen
forsterker varmen inne i ovnen til det maksmale i 30
sekundene, og gir dermed den ideelle temperaturen
for å varme opp mat med høyt vanninnhold, som
tynne supper og drikke.

6TH SENSE-teknologi
Trygg matlaging. Med 6TH SENSE-teknologien vil
mikrobølgeovnen automatisk stille inn tiden,
temperaturen og styrkenivået ved koking/steking/
varming.

6TH SENSE-teknologi
Oppnå alltid enestående resultater. Takket være den
intuitive 6thSense-hovedknappen, kan du enkelt
programmere mikrobølgeovnen med få og enkle trinn.
Velg ett av 6thSense 15 forhåndsinnstilte
matlagingsprogrammer, og mikrobølgeovnen tilpasser
seg automatisk nødvendig tid og strømnivå.

Crisp
Uslåelig sprøhet. Crisp-funksjonen og den egne pannen
for det, lar deg lage pizza, paier og quicher med
perfekt sprøhet, når som helst.

31 liter kapasitet
Mer plass til matkreasjoner. Whirlpool
mikrobølgeovnen tilbyr deg en fremragende 31-liters
kapasitet, hvilket sikrer at du alltid har masse plass til å
utforske nye oppskrifter.
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PRPRODUKTINFODUKTINFORMASORMASJONJON
Produktgruppe Mikrobølgeovn

Handelsbetegnelse AMW 730/IX

Hovedfarge på produktet Rustfritt stål

Type mikrobølgeovn Mikro + Grillfunskjon

Konstruksjonstype Bygg-inn

Betjeningstype Elektronisk

Type betjeningsinnstillinger og varselenheter LCD

Ekstra tilberedningsmetode grill Ja

Crisp Ja

Steam Nei

Ekstra tilberedningsmetode viftefunksjon Nei

Klokke Ja

Automatiske programmer Ja

Høyde på produktet 385

Bredde på produktet 595

Dybde på produktet 468

Minste nisjehøyde 380

Minste nisjebredde 556

Nisjedybde 550

Nettovekt 27

Ovnens kapasitet 31

Roterende tallerken Ja

Diameter roterende tallerken 325

Integrert rengjøringssystem Nei

TEKNISKE SPETEKNISKE SPESIFIKASSIFIKASJONERJONER
Strøm 10

Spenning 230

Frekvens 50

Lengden på strømledningen 135

Støpseltype Schuko

Timer Nei

Grilleffekt 800

Grilltype Kvarts

Materiale inne i ovnen Rustfritt stål

Innvendig belysning Ja

Ekstra tilberedningsmetode grill Ja

Plassering av innvendige lamper Right side

Maksimum luftgjennomstrømning 0

Minimum luftgjennomstrømning 0

Geluidsvermogen waarde ved maksimal hastighet (2010/30/EU) 0

Geluidsvermogen waarde ved minimum hastighet (2010/30/EU) 0

FFORBRUKORBRUK
6th sense 6th Sense

Antall effektnivåer 7

Maksimal mikrobølgeeffekt 1000

Bread defrost Nei

Jet defrost Ja

Jet start Ja

Energieffektivitetsklasse - NY (2010/30/EU) -
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