
• Wnęka 25 D
• Jet Start: szybkie podgrzewanie produktów
• Kuchenka mikrofalowa 800 W
• Zintegrowany uchwyt
• Maksymalna średnica naczynia: 214 mm
• Ekran dotykowy panelu sterowania
• Boczne otwarcie
• 1 metoda gotowania: Mikrofale
• Technologia łatwego utrzymywania w czystości
• Automatyczne programy
• Klasyfikacja połączenia: 1100 W
• Blokada przed przypadkowym uruchomieniem
• Poziomy mocy 7
• Wymiary WxSxG: 320x490x426 mm
• Poziomy mocy kuchenki mikrofalowej 800 W, 7
• Tylko kuchenka mikrofalowa
• Wykończenie Czarny, 25 D
• AutoClean
• AutoCook
• Elektroniczny dotykowy panel sterowania
• Model bez talerza obrotowego

Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor
czarny - MWF 420 BL

Cechy wolnostojącej kuchenki mikrofalowej Whirlpool: kolor
czarny.

Jet Start
Wyjątkowa prędkość podgrzewania. Funkcja JetStart
przez 30 sekund nagrzewa wnętrze kuchenki
mikrofalowej do maksimum, zapewniając idealną
temperaturę do podgrzania potraw z dużą zawartością
wody, takich jak zupy lub napoje.

Menu szefa kuchni
100 przepisów w jednym przycisku. Wybierz jeden z
100 gotowych przepisów, a mikrofalówka
automatycznie dobierze ustawienia czasu i
temperatury gotowania. Dodatkowo dania będą cały
czas kontrolowane, żeby się idealnie ugotowały.

Zabezpieczenie przed dziećmi
Bezpieczeństwo przede wszystkim. Kuchenka
mikrofalowa Whirlpool ma zabezpieczenie przed
dziećmi, które zapobiega przypadkowemu włączeniu
urządzenia przez niemowlę lub dziecko.

Zwiększona pojemność
30% więcej praktycznej przestrzeni do gotowania*, aby
spełnić wszystkie Twoje potrzeby dzięki całkowicie
płaskiej komorze bez talerza obrotowego. *w
porównaniu do standardowych kuchenek
mikrofalowych Whirlpool o pojemności 25 l.

Auto Clean
Autoclean to specjalny program, dzięki któremu
wnętrze kuchenki mikrofalowej można wyczyścić w
kilka minut. Wystarczy nalać wodę do specjalnego
pojemnika, włączyć program Autoclean, a naturalna
moc pary zmiękczy wszelkie zabrudzenia w komorze
kuchenki. Po zakończeniu programu należy jedynie
przetrzeć wnętrze kuchenki miękką ściereczką.

Auto Cook
Szeroki wybór pysznych dań, specjalnie wybranych na
podstawie różnych nawyków żywieniowych: zdrowych,
etnicznych, wegetariańskich i innych.

Full Flat - bez talerza obrotowego
Technologia Full Flat gwarantuje maksymalną
przestrzeń i użyteczność wnętrza kuchenki, ponieważ
podczas procesu gotowania nie wykorzystuje talerza
obrotowego. Dzięki temu znacznie zwiększa się
pojemność urządzenia.

MWF 420 BL
12NC: 858742099490

Kod EAN: 8003437860560

www.whirlpool.eu



DDANE OGÓLNEANE OGÓLNE
Grupa produktowa Kuchenka mikrofalowa

Nazwa serii MWF 420 BL

Dominujący kolor produktu Czarny

Piekarnik z funkcją mikrofal Kuchnia mikrofalowa wolnostojąca

Typ budowy Wolnostojące

Otwieranie drzwi Otwierany na bok

Sterowanie Elektroniczne

Elementy obsługi i sygnalizacji LED

Dodatkowy sposób grzania - Grill Brak

Crisp Brak

Crisp Fry Brak

Steam Brak

Dodatkowy sposób grzania - Nawiew Brak

Zegar Tak

Programy automatyczne Tak

Wysokość urządzenia 320

Szerokość urządzenia 490

Głębokość urządzenia 426

Waga netto 15

Pojemność komory 25

Talerz obrotowy Brak

Średnica talerza obrotowego 0

System czyszczenia Brak

DDANE TEANE TECHNCZNECHNCZNE
Natężenie 10

Napięcie 230

Częstotliwość 50

Długość przewodu zasilającego 90

Rodzaj wtyczki Schuko

Timer Tak

Moc grilla 0

Typ grilla Nie dotyczy

Materiał, z którego wykonana jest komora Stal malowana

Oświetlenie wewnętrzne Tak

Dodatkowy sposób grzania - Grill Brak

Umiejscowienie świateł wewnętrznych Right side

Maksymalny przepływ powietrza 0

Minimalna przepływ powietrza 0

Mocy akustycznej przy maksymalnej prędkości (2010/30/EU) 0

Mocy akustycznej przy minimalnej prędkości (2010/30/EU) 0

EFEKTYWNOŚĆEFEKTYWNOŚĆ
6th Sense / Dynamic Intelligence Brak

Liczba stopni mocy 7

Maksymalna moc mikrofal 800

Rozmrażanie chleba Brak

Jet rozmrażanie Brak

Jet start Tak

Klasa energetyczna - NOWA (2010/30/EU) -
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