
• Tehnologia 6TH Sense
• 6thSense Live
• Până la 100 de combinaţii de preparare 6th Sense
• SmartClean
• Clasă energetică A+
• Cavitate 73 litri
• Cook4
• Ready2Cook
• Funcţia Decongelare
• SteamSense +
• Preparare cu ventilator cu funcţia aer forţat
• Ventilator turbo
• Grill
• Interior emailat uşor de curăţat
• Funcţie Turbo Grill
• Coacere Maxi
• Funcţie Produse de patiserie

Cuptor incorporabil electric Whirlpool: autocuratare -
W11I OP1 4S2 H

Specificatii cuptor incorporabil Whirlpool: sistemul de
curatare Smart Clean iti ofera rezultate remarcabile printr-o
singura apasare. Avanatajul gatirii electrice te ajuta sa
economisesti timp si energie. Lampa de halogen pentru
performante de top. Tehnologia Al 6-lea Simt te ajuta sa ai
retete presetate pentru rezultate perfecte. Functia
Redy2Cook, este necesara fara a mai incalzi cuptorul inainte.

Cuptor Multifuncțional 8
Metode de preparare multiple. Cuptorul oferă 8
opţiuni de preparare flexibile, asigurând rezultate
perfecte indiferent de reţetă.

Tehnologia Al 6-LEA SIMȚ gama W11
Fără alte presupuneri. Pur şi simplu alege reţetele tale,
şi lasă Tehnologia AL 6-LEA SIMŢ să îţi ofere rezultatele
ideale de care ai nevoie, de fiecare dată. Până la 100
de combinaţii de gătire, organizate pentru a se potrivi
stilului tău de viaţă şi alimentaţiei, pentru o experienţă
completă de gătire asistată.

Ready2cook
Nu este necesară preîncălzirea. Funcţia Ready2Cook
utilizează un sistem puternic cu convecţie pentru a
atinge repede temperatura corespunzătoare,
eliminând complet necesitatea preîncălzirii.

Aplicație 6th Sense Live
Aplicaţia 6thSenseLive de la Whirlpool îţi oferă cel mai
bun mod de a controla fiecare produs de oriunde şi
oricând, punându-ţi la dispoziţie modalităţi pentru a
obţine întotdeauna rezultatele dorite cu un efort
minim, salvând timp şi energie. Conectează-ţi cuptorul
direct la telefon şi controlează întregul proces de
gătire, bucurându-te, în acelaşi timp, de confortul
canapelei tale.

SteamSense+
Combinaţia de căldură și abur, plus un abur 100% la
temperatură scăzută pentru a găti legume și reţete
delicate.

Aer forțat
Păstrează gustul preparatului. Datorită tehnologiei Aer
forţat, aerul preîncălzit circulă în interiorul cuptorului
prin intermediul unui sistem cu convecţie inovator,
permiţându-ţi să obţii preparate fragede şi suculente.
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MAIN FEMAIN FEAATURETURESS
Grup de produse Cuptor

Codul comercial W11I OP1 4S2 H

Culoarea principală a produsului Dark grey

Tipul de construcție Incorporabil

Tip de control Electronic

Tipul de control al setărilor -

Există controale integrate pentru plite? Fara

Ce fel de plite pot fi controlate? -

Programe automate Da

Curent (A) 16

Tensiune (V) 220-240

Frecvență (Hz) 50/60

Lungimea cablului de alimentare electrică (cm) 90

Tip de conectare Fara

Adâncimea cu ușă deschisă la 90 grade (mm) -

Înălțimea produsului 595

Lățimea produsului 595

Adâncimea produsului 564

Înălțime minimă a nișei 0

Lățime minimă a nișei 0

Adâncime nișă 0

Greutate netă (kg) 40.5

Volum utilizabil (al cavității) 73

Sistem integrat de curățare Hidroliza

Grilajele cavității 1

Tăvi 3

TETECHNICAL FECHNICAL FEAATURETURESS
Cronometru Da

Controlul duratei Electronic

Opțiuni de setare a timpului Start si stop

Dispozitiv de siguranță -

Lumină interioară Da

Numărul de lămpi interioare ale cavității 2

Poziția luminilor interioare ale cavității Partea stanga

Ghidajele cuptorului din cavitate Grilaj

Sonda cavității Fara

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) 0.91

Consumul de energie pe ciclu de convecție forțată a aerului - NOU (2010/30 / UE) 0.7

WHIRLPOOL
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