
• Unik Ixelium overflatebehandling beskytter mot riper og
gir enklere rengöring

• 6th Sense teknologi
• ChefControl-funksjon som aktiverer en stor, fleksibel

sone med ulike forhåndsinnstilte varmenivåer (lavt -
middels - høyt)

• Antall induksjonssoner som kan brukes samtidig: 10
• Lett å installere
• FlexiFull, hele koketoppen kan brukes som én stor og

fleksibel varmesone
• SmartSense-assistert matlaging med opptil 65 ulike

tilberedningsprogrammer
• Restvarmeindikasjon
• Barnesikring
• Varmeskapfunksjon
• På/Av bryter
• Automatisk funksjon for steking og grilling

Whirlpool induksjonstopp - SMP 9010 C/NE/IXL

10 induksjonskokesoner. flexiCook-soneteknologi lar deg
kombinere flere kokeplater til en enkelt sone for større
gryter og panner. Lettforståelig glidebryter som forenkler
innstillingen av apparatet. Denne glasskeramiske
induksjonplatetoppen fra Whirlpool har følgende
egenskaper: Elegant teknologi som varmer opp pannen, ikke
platetoppen, og dermed reduserer energispredning og gir et
perfekt resultat. Elektrisk strømforsyning.

Induksjonsteknologi
Raskere, mer energieffektiv matlaging.
Induksjonsteknologi varmer pannen, ikke koketoppen,
reduserer spredning av energien med 10 %, og gir
perfekte resultater.

FlexiFull
Kok hvor som helst på den helt fleksible overflaten
med panner i alle former og størrelser.

63 Matlagingskombinasjon
Utforsk 63 deilige kombinasjoner av oppskrifter og
matlagingsmetoder, slik at du aldri går tom for
appetittvekkende retter å nyte.

Grill
Grillfunksjonen er designet for å tilberede grillrettene
dine til perfeksjon, takket være en spesiell
varmedetektor som konstant overvåker
tilberedningstemperaturen.

Smart steking
Fry-funksjonen lar deg nyte deilige, sprø stekte retter,
takket være en spesiell varmedetektor som konstant
overvåker tilberedningstemperaturen.

Chef Control
Chef Control er et innovativt matlagingsverktøy som lar
deg lage mat uten å måtte justere temperaturen på
koketoppen. Bare flytt grytene rundt på kokeoverflaten
og nyt deilige måltider!

Frontkontroller
Få full kontroll på tilberedning. Kontrollpanelet er
praktiskt plassert på platetoppens fremkant og er
intuitivt brukervennlig.

SmartSense
Flotte resultater, oppskrift etter oppskrift, med 6TH
SENSE sensorers temperaturjusteringer.

iXelium
Glans som varer. Den revolusjonerende iXelium-
behandlingen beskytter koketoppen mot riper og
korrosjon, og sørger for at den alltid har perfekt glans.
Og den er enkel å gjøre ren- alt du trenger er vann og
en myk klut.
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PRPRODUKTINFODUKTINFORMASORMASJONJON
Produktgruppe Koketopp

Konstruksjonstype Bygg-inn

Betjeningstype Elektronisk

Type betjeningsinnstillinger og varselenheter -

Antall gassbrennere 0

Antall elektriske kokesoner 6

Antall elektriske plater 0

Antall highlightplater 0

Antall halogenplater 0

Antall induksjonsplater 10

Antall elektriske varmesoner 0

Plasseringen til betjeningspanelet Front

Overflatemateriale Glass Ixellium

Hovedfarge på produktet Svart

Tilkoblingseffekt 11000

Gasseffekt 0

Gasstype N/A

Strøm 46,5

Spenning 380-415

Frekvens 50/60

Lengden på strømledningen 170

Støpseltype Nei

Gasstilkobling N/A

Bredde på produktet 860

Høyde på produktet 57

Dybde på produktet 510

Minste nisjehøyde 30

Minste nisjebredde 840

Nisjedybde 490

Nettovekt 22.4

Automatiske programmer Ja

TEKNISKE SPETEKNISKE SPESIFIKASSIFIKASJONERJONER
Strømindikator Ja

Plateindikator 6

Reguleringstype Trinnløs energiregulering

Type lokk Uten

Restvarmeindikator Separat

Strømbryter Ja

Sikkerhetsinnretning -

Timer Ja

FFORBRUKORBRUK
Energitilførsel Elektrisk
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