
• Tehnologia 6TH Sense
• Funcţia CRISP 6TH Sense cu farfurie CRISP
• Funcţia Crisp
• Cavitate 40 litri
• Jet Start: reîncălzirea rapidă a alimentelor
• Jet Defrost: reîncălzire rapidă
• Funcţie de preparare cu aburi
• Microunde W 900
• Temporizator digital 90 min.
• Placă rotativă 36 cm
• Diametru maxim farfurie: 410 mm
• Speedoven 45 cm
• Ventilare frontală
• Deschidere de sus în jos
• Farfurie Crisp şi mâner
• Funcţia de preparare cu aburi şi oală de preparare cu

aburi

Cuptor cu microunde incorporabil Whirlpool: culoare
stainless steel - AMW 834 IX

Specificatii cuptoare cu microunde incorporabile Whirlpool:
culoare stainless steel. Cavitate surprinzatoare. Functie grill.
Tehnologia Al 6-lea Simt regleaza automat timpul si
temperatura pentru o gatire eficienta. Functie crisp ideala
pentru pizza si placinte.

Dual Crisp
Bucuraţi-vă de o strălucire imbatabilă în aer liber și de
o delicateţe delicioasă în interior, cu DualCrisp. O
tehnologie exclusivă de către Whirlpool. Două puncte
de emisie pentru microunde, pentru a alimenta
complet alimentele și pentru a le găti în mod egal și din
partea de jos.

Grill
Grill mai repid, curatare mai rapida. Datorita sistemului
inovativ grill de acum te bucuri de rezultate uimitoare
ca si la un cuptor traditional.

JetDefrost
Dezghetare fara efort. De acum te bucuri de functia
"JetDefrost" in cele mai bune conditii si intr-un timp
mai scurt.

Jet Start
Cu ajutorul functiei JetStrat de bucuri de alimente
incalzite rapid in doar 30 de secunde. Indiferent ca vrei
sa incalzesti o supa, sau o cana cu cafea ori ceai de
acum iti este mult mai usor si mai rapid.

6TH SENSE Technology
Reţete gata de utilizare. Alegeţi unul din cele 20
metode de gătit prestabilite și cuptorul va selecta
automat cea mai bună funcţie și va ajusta setările de
temperatură sau putere și de timp, în timp ce vă va
monitoriza continuu felurile de mâncare, pentru a vă
asigura rezultate perfecte.

3D Technology
Rezultate perfecte in bucatarie. Datorita sistemului
revolutionar 3D aerul se distribuie astfel incat tu sa te
bucuri mereu de mese delicioase.

Aburi
Mese sanatoase in orice circumstante! Datorita
tehnologiei prin aburi si prin simpla apasare a unui
buton retetele tale sunt mereu sanatoase si delicioase.

Steam&Boil
Folosind puterea naturală a aburului, acest program
convenabil păstrează aromele și substanţele nutritive
sigilate în interior și vaporizează sau fierbe alimentele
într-un set de accesorii speciale pentru o pregătire mai
ușoară și pentru rezultate mai rapide și mai gustoase.
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MAIN FEMAIN FEAATURETURESS
Grup de produse Cuptor cu microunde

Codul comercial AMW 834 IX

Culoarea principală a produsului Otel

Tipul cuptorului cu microunde MW + functia Grill

Tipul de construcție Incorporabil

Tip de control Electronic

Tipul de control al setărilor LCD

Metoda suplimentară de gătit Grill Da

Crocant Da

Aburi Da

Metoda de gătit suplimentară (coacere ventilată) Fara

Ceas Da

Programe automate -

Înălțimea produsului 455

Lățimea produsului 595

Adâncimea produsului 560

Înălțime minimă a nișei 450

Lățime minimă a nișei 556

Adâncime nișă 550

Greutate netă (kg) 27.1

Volumul cavității (l) 40

Placă rotativă Da

Diametru placă rotativă (mm) 360

Sistem integrat de curățare Fara

TETECHNICAL FECHNICAL FEAATURETURESS
Curent (A) 16

Tensiune (V) 230

Frecvență (Hz) 50

Length of Electrical Supply Cord (cm) 135

Tip de conectare Schuko

Cronometru Da

Putere gratar (W) 1600

Tip de grătar -

Material cavitate Otel

Lumină interioară Da

Metoda suplimentară de gătit Grill Da

Poziția luminilor interioare ale cavității Partea stanga

ENERENERGGY LABELY LABEL
Al Șaselea Simț / Inteligență dinamică Tehnologia Al 6-lea simt

Numărul de niveluri de putere 7

Puterea maximă a micro-undelor (W) 900

Dezghețare pâine -

Jet decongelare Da

Start jet Da
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