
• Tehnologia 6TH Sense
• Funcţia CRISP 6TH Sense cu farfurie CRISP
• Funcţia Crisp
• Cavitate 33 litri
• Jet Start: reîncălzirea rapidă a alimentelor
• Jet Defrost: reîncălzire rapidă
• Aer forţat
• Funcţie de preparare cu aburi
• Steam&Boil (utilizat independent)
• Funcţia Decongelare pâine
• Microunde W 1000
• Temporizator digital 90 min.
• Mâner proeminent
• Placă rotativă 36 cm
• Deschidere de sus în jos
• Farfurie Crisp şi mâner
• Funcţia de preparare cu aburi şi oală de preparare cu

aburi
• Funcţia Crisp cu farfurie Crisp
• Preferate
• Preparare combinaţie cu grill
• 5 metode de preparare: Microunde, grill, aer forţat,

aburi, Crisp
• Aer forţat: 1500 W
• Grătar aer forţat
• Grătar grill
• Tehnologie Uşor de curăţat
• Încălzire
• Programe automate
• Valoare nominală conectare: 2200 W
• Gril cu cuarţ
• Putere Grill 1200 W
• Sistem de siguranţă împotriva accesului copiilor
• Niveluri de putere 8
• Sistem de distribuţie 3D

Cuptor cu microunde independent Whirlpool: culoare
silver - JT 469 SL

Specificatii cuptoare cu microunde independente Whirlpool:
culoare silver. Cavitate surprinzatoare. Combina tehnologia
pentru o gatire flexibila. Tehnologia Al 6-lea Simt regleaza
automat timpul si temperatura pentru o gatire eficienta.
Functie crisp ideala pentru pizza si placinte.

Dual Crisp
Bucuraţi-vă de o strălucire imbatabilă în aer liber și de
o delicateţe delicioasă în interior, cu DualCrisp. O
tehnologie exclusivă de către Whirlpool. Două puncte
de emisie pentru microunde, pentru a alimenta
complet alimentele și pentru a le găti în mod egal și din
partea de jos.

JetDefrost
Dezghetare fara efort. De acum te bucuri de functia
"JetDefrost" in cele mai bune conditii si intr-un timp
mai scurt.

Paste?ez
Gatire fara efort la aburi. De acum ai un ajutor de
nadejde fie ca vrei sa prepari paste, orez sau legume.

Jet Start
Cu ajutorul functiei JetStrat de bucuri de alimente
incalzite rapid in doar 30 de secunde. Indiferent ca vrei
sa incalzesti o supa, sau o cana cu cafea ori ceai de
acum iti este mult mai usor si mai rapid.

Tehnologia Al 6-lea Simt
Tehnologia Al 6-lea Simt seteaza automat temperatura
si puterea salvand energie si oferind rezultate
remarcabile in orice reteta.

Grad de coacere
Datorita tehnologiei cuptorul masoara gradul de
coacere si te anunta cand acest proces este gata.

Aburi
Mese sanatoase in orice circumstante! Datorita
tehnologiei prin aburi si prin simpla apasare a unui
buton retetele tale sunt mereu sanatoase si delicioase.

Pasta & Rice
Gatire fara efort la aburi. De acum ai un ajutor de
nedejde fie ca vrei sa prepari paste, orez sau legume.

Cavitate XXL
Beneficiaza de spatiul dorit. Acest cuptor cu microunde
ofera o capacitate mai mare XXL, potrivita pentru orice
reteta.

Design leading edge
Design premium. Inovativ, intuitiv si stralucitor in
bucatarie. Acest cuptor cu microunde te inspira pentru
retete remarcabile.
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MAIN FEMAIN FEAATURETURESS
Grup de produse Microwave

Codul comercial JT 469 SL

Culoarea principală a produsului Argintiu

Tipul cuptorului cu microunde MW-Combi

Tipul de construcție Free-standing

Tip de control Electronic

Tipul de control al setărilor LCD

Metoda suplimentară de gătit Grill Yes

Crocant Yes

Aburi Yes

Metoda de gătit suplimentară (coacere ventilată) Yes

Ceas Yes

Programe automate Yes

Înălțimea produsului 377

Lățimea produsului 487

Adâncimea produsului 541

Înălțime minimă a nișei 0

Lățime minimă a nișei 0

Adâncime nișă 0

Greutate netă (kg) 28.9

Volumul cavității (l) 33

Placă rotativă Yes

Diametru placă rotativă (mm) 360

Sistem integrat de curățare No

TETECHNICAL FECHNICAL FEAATURETURESS
Curent (A) 11

Tensiune (V) 230

Frecvență (Hz) 50

Length of Electrical Supply Cord (cm) 90

Tip de conectare Schuko

Cronometru Yes

Putere gratar (W) 1200

Tip de grătar Quartz

Material cavitate Stainless steel

Lumină interioară Yes

Metoda suplimentară de gătit Grill Yes

Poziția luminilor interioare ale cavității Spate dreapta

ENERENERGGY LABELY LABEL
Al Șaselea Simț / Inteligență dinamică Tehnologia Al 6-lea simt

Numărul de niveluri de putere 8

Puterea maximă a micro-undelor (W) 1000

Dezghețare pâine Yes

Jet decongelare Yes

Start jet Yes
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