
• Wnęka 33 D
• Jet Menu CRISP
• Jet Start: szybkie podgrzewanie produktów
• Jet Defrost: szybkie odgrzewanie
• Utrzymywanie ciepła
• Funkcja wyrastania
• CrispFry
• Funkcja rozmrażania pieczywa
• Kuchenka mikrofalowa 900 W
• Wystający uchwyt
• Talerz obrotowy 36 cm
• Ekran dotykowy panelu sterowania
• Otwarcie opuszczane
• Uchwyt i talerz Crisp
• Funkcja Crisp z talerzem Crisp
• Gotowanie w trybie łącznym z grillowaniem
• Moc termoobiegu: 1700 W
• Ruszt do termoobiegu
• Ruszt do grilla
• Technologia łatwego utrzymywania w czystości
• Odgrzewanie
• Automatyczne programy
• Klasyfikacja połączenia: 2000 W
• Element grzałki grilla
• Moc grilla 1200 W
• Wykończenie Inox
• Poziomy mocy 7
• Wymiary WxSxG: 373x490x540 mm
• Poziomy mocy kuchenki mikrofalowej 900 W, 7
• Wnęka na talerz obrotowy 36 cm 33 L
• Kuchenka mikrofalowa z wentylatorem
• Wnęka ze stali nierdzewnej
• Wykończenie - powłoka iXelium, 33 D
• Technologia DualPower
• AutoClean

Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor
inox - MWP 338 SX

Cechy wolnostojącej kuchenki mikrofalowej Whirlpool:
wyjątkowa wielkość komory. Połączenie technologii
oferujące elastyczność gotowania tradycyjnych kuchenek.
Funkcja Crisp umożliwia przygotowanie niezrównanie
chrupiącej tarty, pizzy i ciast. Funkcja Jet Defrost zapewnia
wyjątkowo szybkie i równomierne rozmrażanie.

Dual Crisp
Ciesz się idealną kruchością na zewnątrz i pyszną
delikatnością w środku, dzięki Dual Crisp. Wyjątkowa
technologia firmy Whirlpool. Dwa punkty emisji fal
mikrofalowych, aby równomiernie ugotować danie
również od dołu.

JetDefrost
Szybkie rozmrażanie. Wyjątkowy system JetDefrost 3D
służy do szybkiego i łatwego rozmrażania produktów w
mikrofalówce.

Termoobieg
Zachowaj smak. Termoobieg to innowacyjny system
konwekcyjny, który zapewnia cyrkulację rozgrzanego
powietrza wewnątrz mikrofalówki, sprawiając, że
potrawy pozostają wilgotne i soczyste.

Jet Start
Wyjątkowa prędkość podgrzewania. Funkcja JetStart
przez 30 sekund nagrzewa wnętrze kuchenki
mikrofalowej do maksimum, zapewniając idealną
temperaturę do podgrzania potraw z dużą zawartością
wody, takich jak zupy lub napoje.

Menu szefa kuchni
100 przepisów w jednym przycisku. Wybierz jeden z
100 gotowych przepisów, a mikrofalówka
automatycznie dobierze ustawienia czasu i
temperatury gotowania. Dodatkowo dania będą cały
czas kontrolowane, żeby się idealnie ugotowały.

Jet Menu
Gotowe ustawienia. W Jet Menu znajdziesz
zaprogramowane ustawienia, które ułatwią szybkie
odgrzanie mrożonych gotowych posiłków. Wystarczy
wybrać rodzaj potrawy, wprowadzić wagę, a
mikrofalówka zrobi za ciebie resztę.

Crispfry
Gotuj pysznie chrupiące, idealnie wypieczone potrawy,
uzyskując podobną chrupkość jak podczas smażenia na
patelni.

Komora XXL
Tyle przestrzeni, ile potrzebujesz. Kuchenka
mikrofalowa ma komorę XXL, dzięki której masz
dodatkową przestrzeń na swoje kulinarne kreacje.
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DDANE OGÓLNEANE OGÓLNE
Grupa produktowa Kuchenka mikrofalowa

Nazwa serii MWP 338 SX

Dominujący kolor produktu Inox

Piekarnik z funkcją mikrofal Działanie łączne z mikrofalą

Typ budowy Wolnostojące

Otwieranie drzwi Otwierany do dołu

Sterowanie Elektroniczne

Elementy obsługi i sygnalizacji LED

Dodatkowy sposób grzania - Grill Tak

Crisp Tak

Crisp Fry Tak

Steam Brak

Dodatkowy sposób grzania - Nawiew Tak

Zegar Tak

Programy automatyczne Tak

Wysokość urządzenia 373

Szerokość urządzenia 490

Głębokość urządzenia 540

Waga netto 25.95

Pojemność komory 33

Talerz obrotowy Tak, możliwość odłączenia

Średnica talerza obrotowego 360

System czyszczenia Brak

DDANE TEANE TECHNCZNECHNCZNE
Natężenie 10

Napięcie 220-230

Częstotliwość 50

Długość przewodu zasilającego 100

Rodzaj wtyczki Schuko

Timer Brak

Moc grilla 1200

Typ grilla Element grzejny

Materiał, z którego wykonana jest komora Stal nierdzewna

Oświetlenie wewnętrzne Tak

Dodatkowy sposób grzania - Grill Tak

Umiejscowienie świateł wewnętrznych Front left

Maksymalny przepływ powietrza 0

Minimalna przepływ powietrza 0

Mocy akustycznej przy maksymalnej prędkości (2010/30/EU) 0

Mocy akustycznej przy minimalnej prędkości (2010/30/EU) 0

EFEKTYWNOŚĆEFEKTYWNOŚĆ
6th Sense / Dynamic Intelligence -

Liczba stopni mocy 7

Maksymalna moc mikrofal 900

Rozmrażanie chleba Tak

Jet rozmrażanie Tak

Jet start Tak

Klasa energetyczna - NOWA (2010/30/EU) -
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