
• Sterowanie elektroniczne
• Katalityczny system czyszczenia
• Wyświetlacz cyfrowy
• Klasa energetyczna A:
• Wykończenie Inox
• Drzwiczki ze szkła lustrzanego
• Promiennikowe płyty grzewcze 4
• Programowalny regulator czasowy
• Pojemność wnęki: 60 L
• Wskaźnik włączenia zasilania
• Wskaźnik ciepła resztkowego
• Piekarnik wielofunkcyjny
• Zakres temperatury: 50-250 (°C)
• Klasyfikacja połączenia elektrycznego: 8650 W
• Funkcja pizza i chleb
• Funkcja rozmrażania
• 220-230/380-400 V
• Wymiary produktu (WxSxG): 850 x 500 x 600 mm
• 1 palnik Radiant
• 1 palnik Radiant
• 1 palnik Radiant
• 1 palnik Radiant
• Wyjmowana szuflada/klapa

Kuchenka wolnostojąca elektryczna Whirlpool: 50 cm
- WS5V8CCX/E

Cechy wolnostojącej kuchenki 50x60 Whirlpool: kolor inox.
Zasilanie elektryczne. 4 płyty promiennikowe.
Wielofunkcyjna metoda gotowania. 50 cm szerokości.

Duży, prosty wyświetlacz
Wyjątkowo duży panel sterowania przekazuje jasne
komunikaty i ułatwia obsługę urządzenia.

8-funkcyjne
Ten piekarnik Whirlpool posiada 8 intuicyjnych funkcji
gotowania.

Wymuszony obieg powietrza
System wentylacji, który zapobiega mieszaniu się
zapachów podczas gotowania potraw na różnych
poziomach. Pozwala gotować różne potrawy w tym
samym czasie.

Szklano-ceramiczne
Płyty szklano-ceramiczne mają atrakcyjny wygląd i są
łatwe w czyszczeniu. Dzięki nim nagrzewa się jedynie
powierzchnia nad palnikiem, co zmniejsza utratę
energii i sprawia, że potrawy są idealne ugotowane.

Oszczędność energii
Wyjątkowa oszczędność energii. Piekarniki klasy
energetycznej A/A+ gwarantują wyjątkową wydajność,
by obniżyć zużycie energii oraz zwiększyć oszczędności.

Linia wzornicza Core
Nowoczesne innowacyjne wzornictwo, idealnie
pasujące do każdego domu, charakteryzujące się
wystającymi pokrętłami umieszczonymi na szklanych
drzwiach, które pozwalają łatwo kontrolować
gotowanie.

Kataliza
Samoczyszczące panele. Panele katalityczne
umieszczone wewnątrz piekarnika usuwają wszystkie
rozpryskane lub rozlane potrawy w trakcie gotowania.
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DDANE TEANE TECHNCZNECHNCZNE
Timer Tak

Zabezpieczenie Brak

EFEKTYWNOŚĆEFEKTYWNOŚĆ
Rodzaj zasilania Elektryczne

Rodzaj energii Elektryczne

Klasa efektywności energetycznej - NOWA DYREKTYWA (2010/30/UE) A

Zużycie energii w cyklu w trybie tradycyjnym - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) 0.99

Zużycie energii w cyklu w trybie z włączonym wentylatorem - NOWA DYREKTYWA

(2010/30/WE)
0.77

DDANE OGÓLNEANE OGÓLNE
Dominujący kolor produktu Inox

Typ budowy Wolnostojące

Sterowanie Elektroniczne

Elementy obsługi i sygnalizacji -

Do jakiego typu płyt urządzenie ma sterowanie? Elektryczne

Liczba palników gazowych 0

Rodzaj podłączenia gazu Nie dotyczy

Liczba elektrycznych pól grzewczych 4

Liczba żeliwnych elektrycznych pól grzewczych 0

Liczba promieniowych pól grzewczych 4

Liczba halogenowych pól grzewczych 0

Liczba indukcyjnych pól grzewczych 0

Liczba elektrycznych pól podtrzymywania ciepła 4

Lokalizacja panelu sterowania Front

Natężenie 37

Napięcie 220-230/380-400

Częstotliwość 50/60

Długość przewodu zasilającego 100

Rodzaj wtyczki Brak

Wysokość urządzenia 850

Szerokość urządzenia 500

Głębokość urządzenia 600

Waga netto 49.5

Pojemność użytkowa (komory) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/EC) 60

System czyszczenia Panele katalityczne na części ścian

WHIRLPOOL
WS5V8CCX/E

60 0.77

0.99
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