
Aragaz independent electric Whirlpool: 50 cm -
WS5G8CHW/E

Specificatii aragaz Whirlpoool 50x60 cm: culoarea alb.
Rezultate remarcabile cu Steam Clean. Electric. 4 arzatoare
pe gaz. Gatire multi-functionala.

Afişaj mare şi uşor de utilizat
Interfaţa de utilizare mărită asigură feedback clar şi
interacţiune facilă cu produsul.

Aprindere electrică
Mai multă simplitate în utilizarea plitei pe gaz datorită
aprinderii electrice cu o singură mână.

Preîncălzire rapidă
Începe să găteşti preparatul în doar câteva minute,
datorită funcţiei de preîncălzire rapidă.

Multifuncțional 8
Acest cuptor Whirlpool îţi oferă 8 moduri intuitive și
flexibile de preparare, pentru a asigura rezultate
perfecte, indiferent de reţetă.

Aer forțat
Un sistem de ventilare care previne amestecarea
mirosurilor atunci când găteşti pe niveluri diferite.
Acesta permite prepararea de alimente diferite

SteamClean
Tehnologia inovatoare SteamClean îţi curăţă cuptorul
eficient în doar 30 de minute, fără a utiliza detergenţi.
Pur şi simplu adaugă 200 ml de apă în interiorul
cuptorului, rulează ciclul SteamClean, apoi şterge cu o
lavetă uscată.

Economie de energie
Economisirea remarcabilă a energiei. Cuptoarele cu
clasa energetică A/A+ oferă un nivel excelent de
eficienţă energetică, garantând consum redus şi
economii sporite.

Grătare din fontă
Grătare pentru vase din fontă, pentru un aspect
profesional şi stabilitate maximă la utilizarea vaselor.

Arzătoare deosebit de eficiente
Arzătoarele foarte eficiente asigură rezultate de
preparare remarcabile şi reduc în mod optim consumul
de gaz.

Core design
Design modern şi inovator, ideal pentru orice
bucătărie, prevăzut cu butoane proeminente, uşor de
folosit, şi o uşă complet din sticlă pentru monitorizarea
ușoară a preparatelor.
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TETECHNICAL FECHNICAL FEAATURETURESS
Cronometru Da

Dispozitiv de siguranță Da

ENERENERGGY LABELY LABEL
Admisie energie Electric

Tip de energie a cavității Electricitate

Clasa de eficiență energetică - NOU (2010/30 / UE) A

Consumul de energie pe ciclu convențional - NOU (2010/30 / UE) 0.99

Consumul de energie pe ciclu de convecție forțată a aerului - NOU (2010/30 / UE) 0.77

MAIN FEMAIN FEAATURETURESS
Culoarea principală a produsului Alb

Tipul de construcție Independent

Tip de control Electronic

Tipul de control al setărilor -

Ce fel de plite pot fi controlate? Gaz

Număr de arzătoare pe gaz 4

Conexiune gaz Cilindric

Număr de zone de gătit electrice 0

Număr de zone electrice 0

Număr de zone cu vitroceramica 0

Număr de zone cu halogen 0

Număr zone pe inducție 0

Număr de zone cu încălzire electrică 0

Localizare a panoului de control Front

Curent (A) 9,1

Tensiune (V) 220-240

Frecvență (Hz) 50/60

Lungimea cablului de alimentare electrică (cm) 100

Tip de conectare Schuko

Înălțimea produsului 850

Lățimea produsului 500

Adâncimea produsului 600

Greutate netă (kg) 47.7

Usable volume (of cavity) - NEW (2010/30/EU) 60

Sistem integrat de curățare Hidroliza

WHIRLPOOL
WS5G8CHW/E
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