
• Ovnsvolum: 30 liter
• Jet Start: hurtigstart på full effekt (30 sek/trykk)
• holde varm-funksjon
• Hevefunksjon
• Maks. mikrobølgeeffekt: 900 W
• Integrert håndtak
• Roterende bunnplate, diameter: 32 cm
• Sidehengslet dør
• 2 tilberedningsfunksjoner: mikrobølger, grill
• Grillrist
• Enkel rengjørings funksjon
• Gjenoppvarming
• automatisk program
• Tilkoplingseffekt: 1400 W
• 1050 W grill
• Barnesikring
• 7 effektinnstillinger
• Produktmål HxBxD: 300x539x398 mm
• 900 W, 7 effektinnstillinger
• Roterende tallerken / ovnsvolum: Ø 32 cm /30 liter
• PLATE GLASS overflatebehandling, 30 L
• AutoCook
• Elektroniske kontroller + Touch

Whirlpool frittstående mikrobølgeovn - MWP 303 M

Denne frittstående mikrobølgeovnen fra Whirlpool har
følgende funksjoner: enestående stor plass inni.
Grillfunksjon.

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.

DoughRising
Perfekt gjærpreparasjon for brød og deig med
DoughRising-funksjonen. Et spesielt program for å
holde Maxi Chefs interne temperatur stabil ved 30 °:
som er perfekt for å få deg til å stige

Yoghurt Funksjon
Make your snacks healthier with YOGURT Function. A
dedicated feature to easily ferment yogurts and
increase the nutritional properties.

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.

Barnesikring
Sikkerheten i høysetet. Denne mikrobølgeovnen fra
Whirlpool har et barnesikkert låsesystem, for å hindre
at småbarn og barn ved et uhell bruker apparatet.

Auto Cook
Nyt et stort utvalg av deilige retter og matlaging. De
spesialvalgte rettene passer for ulike livsstil og
kostvaner: sunn, fest, etnisk eller vegetarisk og mer.

Ovnsstørrelse XXL
All den plassen du trenger. Denne mikrovågsugn fra
Whirlpool har et ovnsrom størrelse XXL, som gir ekstra
plass for dine kulinariske kreasjoner.

Jet grill
Problemfri grilling. Programmet JetGrill gjør at du kan
kose deg med deilige grillretter på kort tid.

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

Hold varm
Behagelig varmet. Hold varm-funksjonen i denne
mikrobølgeovnen fra Whirlpool sikrer at maten holder
seg varm i opptil 4 timer, og samtidig beskyttes mot å
tørke ut, slik at du kan nyte måltidet når du vil.
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PRPRODUKTINFODUKTINFORMASORMASJONJON
Produktgruppe Mikrobølgeovn

Handelsbetegnelse MWP 303 M

Hovedfarge på produktet PLATE GLASS

Type mikrobølgeovn Mikro + Grillfunskjon

Konstruksjonstype Frittstående

Døråpning Sidestilt

Betjeningstype Elektronisk

Type betjeningsinnstillinger og varselenheter LCD

Ekstra tilberedningsmetode grill Ja

Crisp Nei

Crisp Fry Nei

Steam Nei

Ekstra tilberedningsmetode viftefunksjon Nei

Klokke Ja

Automatiske programmer Ja

Høyde på produktet 300

Bredde på produktet 539

Dybde på produktet 398

Nettovekt 16.4

Ovnens kapasitet 30

Roterende tallerken Ja

Diameter roterende tallerken 315

Integrert rengjøringssystem Nei

TEKNISKE SPETEKNISKE SPESIFIKASSIFIKASJONERJONER
Strøm 6

Spenning 230

Frekvens 50

Lengden på strømledningen 100

Støpseltype Schuko

Timer Nei

Grilleffekt 1050

Grilltype I/t

Materiale inne i ovnen Malt

Innvendig belysning Ja

Ekstra tilberedningsmetode grill Ja

Plassering av innvendige lamper Rear right

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 Nei

Antall effektnivåer 7

Maksimal mikrobølgeeffekt 900

Bread defrost Nei

Jet defrost Nei

Jet start Ja

Energieffektivitetsklasse - NY (2010/30/EU) -
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