
• Elektroninis valdymas
• Skaitmeninis ekranas
• Energijos klasė: A
• Nerūdijančio plieno / juoda apdaila
• Veidrodinio stiklo durys
• Programuojamas laikmatis
• Ertmės talpa: 61 l
• Elektrinis orkaitės ir degiklių įjungimas
• Uždegimo tipas: rankenėlė
• Maitinimo indikatorius
• Likutinės kaitros indikatorius
• Daugiafunkcinė orkaitė
• Mechaninis durų užraktas nuo vaikų
• Temperatūros diapazonas: 50-250 (°C)
• Galia: 9200 W
• Duonos ir picos funkcija
• Atitirpinimo funkcija
• Priverstinio oro funkcija
• 230/400 V
• Gaminio matmenys, AxPxG: 850 x 600 x 600 mm
• Reguliuojamos kojos
• 1 Radialinis degiklis
• 1 Radialinis degiklis
• 1 Radialinis degiklis
• 1 Radialinis degiklis
• Išimamas stalčius / sklendė

„Whirlpool“ laisvai pastatoma elektrinė viryklė: 60 cm
- ACMT 6533/IX

„Whirlpool“ laisvai pastatomos 60x60 viryklės
charakteristikos: katalitinė valymo sistema. 4 elektrinės
kaitvietės. Elektros tiekimo įranga. Daugiafunkcinis maisto
gaminimo būdas. 60 cm pločio.

Big Easy ekranas
Itin didelė naudotojo sąsaja garantuoja aiškų grįžtamąjį
ryšį ir paprastą prietaiso naudojimą.

Multifunkction 11
Išlaisvinkite savo kulinarinį kūrybingumą, naudodamiesi
šio „Whirlpool“ prietaiso 11 universalių gaminimo
funkcijų.

Katalitinė sistema
Automatinio valymo plokštės. Katalitinės plokštės,
įtaisytos orkaitės viduje, rūpinasi ištekėjusiu skysčiu ir
tiškalais, pašalindamos juos kepimo metu.

Energijos taupymas
Puikus energijos taupymas. A / A+ energijos klasės
orkaitės pasižymi puikiu energijos taupymo lygiu,
užtikrindamos mažesnes sąnaudas ir mažesnes išlaidas.

Nerūdijantis plienas
Dėl elegantiško nerūdijančio plieno dizaino šis prie

Quick Cleaning durys
Dėl novatoriško „Quick Cleaning“ dizaino lengvai išimkite
stiklą iš prietaiso durų, nenaudodami jokių įrankių.

Core dizaino linija
Šiuolaikiškas, novatoriškas dizainas, idealus bet kokiai
namų aplinkai, pasižymintis patogiomis išsikišusiomis
rankenomis prie stiklinių durelių, kad būtų galima lengvai
stebėti kepimo procesą.

ACMT 6533/IX
12NC: 859991554300

GTIN (EAN) kodas: 8003437221880

www.whirlpool.eu



TETECHNINĖCHNINĖS SS SAAVYBĖVYBĖSS
Laikmatis Taip

Saugos įtaisas Taip

ENERENERGINĖ KGINĖ KORORTELĖTELĖ
Energijos įvestis Elektrinis

Ertmės energijos tipas Elektra

Energijos efektyvumo klasė – NAUJA (2010/30/ES) A

Energijos suvartojimas ciklui, tradicinis – NAUJA (2010/30/ES) 0.99

Energijos suvartojimas ciklui, priverstinio oro konvenkcija – NAUJA (2010/30/ES) 0.77

PPAAGRINDINĖGRINDINĖS YPS YPAATYBĖTYBĖSS
Pagrindinė gaminio spalva Nerūdijančio plieno / juoda

Konstrukcijos tipas Laisvai pastatomas

Valdymo tipas Elektroninis

Valdymo nustatymų tipas -

Kokio tipo kaitlentės gali būti valdomos? Elektrinis

Dujinių degiklių skaičius 0

Dujų jungtis Nėra

Elektrinių gaminimo zonų skaičius 4

Elektrinių gaminimo zonų skaičius 4

Radialinių kaitviečių skaičius 0

Halogeninių plokščių skaičius 0

Indukcinių gaminimo zonų skaičius 0

Elektrinių šildymo zonų skaičius 0

Valdymo panelės vieta Priekis

Srovė (A) 37

Įtampa (V) 230/400

Dažnis (Hz) 50/60

Maitinimo laido ilgis (cm) 0

Kištuko tipas Ne

Gaminio aukštis 850

Gaminio plotis 600

Gaminio gylis 600

Grynasis (neto) svoris (kg) 44.5

Usable volume (of cavity) - NEW (2010/30/EU) 61

Integruota valymo sistema Visos katalitinės pusės

„WHIRLPOOL“
ACMT 6533/IX

61 0.77

0.99
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