
• Mechanische bedieningselementen
• Katalytisch reinigingssysteem
• Digitaal display
• Energieklasse: A
• Roestvrij staal Afwerking
• Spiegelglasdeur
• 4 platen met stralingswarmte
• Programmeerbare timer
• Binnenvolume: 83 L
• Voedingslampje
• Restwarmte-indicator
• Multifunctionele oven
• Temperatuurbereik: 50-275 (°C)
• Beoordeling elektrische aansluiting: 8200 W
• Brood- en pizzafunctie
• Gebak-functie
• Ontdooifunctie
• 220-240/380-415 V
• Productafmetingen hxbxd: 850 x 600 x 600 mm
• 1 Radiant brander
• 1 Radiant brander
• 1 Double ring highlight brander
• 1 Radiant brander
• Verwijderbare lade/klep

Whirlpool vrijstaand elektrisch fornuis: 60 cm -
WS68V8CCXT

Kenmerken van dit Whirlpool vrijstaande 60x60 fornuis:
kleur rvs. Elektrische voeding. 4 keramische platen.
Multifunctionele kookmethode. 60 cm breed.

Easy Touch User Interface
Het innovatieve touch-display zorgt voor de intuïtieve
controle over de inductiekookplaat en oven. Geniet
van duidelijke interactie en feedback dankzij de
kookiconen op het LCD-display.

Multifunctie 8
Deze Whirlpool oven beschikt over 8 intuïtieve
kookfuncties.

Hete lucht
Een ventilatiesysteem dat voorkomt dat geurtjes zich
vermengen bij het bereiden van gerechten op
verschillende niveaus.

Glaskeramisch
Glaskeramische kookplaten zijn gemakkelijk te reinigen
dankzij hun gladde oppervlak. Alleen de oppervlakte
boven de branders wordt verwarmd waardoor u
energie bespaard en perfecte kookresultaten bereikt.

Energiebesparing
Ovens met energielabel A of A+ zorgen voor excellente
energie-efficiëntie: een minimaal verbruik en een
maximale besparing.

Roestvrij staal
Met het elegante rvs-design is het fornuis het
middelpunt in de keuken.

Catalytisch
Zelfreinigende panelen. De catalytische panelen
binnenin de oven absorberen vuil en vet tijdens het
gebruik.

Core designlijn
Modern en innovatief design, passend in ieder
interieur, met robuuste uitstekende knoppen en een
volledig glazen deur om het kookproces precies te
kunnen volgen.

WS68V8CCXT
12NC: 859991641140

EAN-code: 8003437633218
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TETECHNISCHE KENMERKENCHNISCHE KENMERKEN
Timer Nee

Veiligheidssysteem n.v.t

VERBRUIKVERBRUIKSSWWAARDENAARDEN
Energietype Elektrisch

Energietype Elektriciteit

Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EU) A

Energieverbruik per cyclus conventioneel - NIEUW (2010/30/EU) 0.96

Energieverbruik per cyclus hetelucht convectie - NIEUW (2010/30/EU) 0.86

BELANGRIJKBELANGRIJKSSTE KENMERKENTE KENMERKEN
Belangrijkste kleur van het product Roestvrij staal

Uitvoering Vrijstaand

Type besturing Mechanisch

Type bedienings- en signaleringselementen -

Welk type kookplaat kan worden geregeld? Elektrisch

Aantal gasbranders 0

Gasaansluiting n.v.t

Aantal elektrische kookzones 4

Aantal elektrische platen 0

Aantal stralingszones 4

Aantal halogeenzones 0

Aantal inductiezones 0

Aantal elektrische warmhoudzones 0

Positie bedieningspaneel Aan voorzijde

Stroom 38,4

Spanning 220-240/380-415

Frequentie 50/60

Lengte elektriciteitssnoer 100

Type stekker Nee

Hoogte van het product 850

Breedte van het product 600

Diepte van het product 600

Nettogewicht 55

Bruikbaar volume (van ovenruimte) - NIEUW (2010/30/EU) 83

Geïntegreerd reinigingssysteem Gedeeltelijk katalytisch
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