
• Cavitate 20 litri
• Jet Start: reîncălzirea rapidă a alimentelor
• Microunde W 700
• Temporizator digital 90 min.
• Mâner integrat
• Placă rotativă 28 cm
• Deschidere laterală
• 2 metode de preparare: Microunde, grill
• Grătar grill
• Tehnologie Uşor de curăţat
• Memo
• Programe automate
• Valoare nominală conectare: 1150 W
• Gril cu cuarţ
• Putere Grill 800 W
• Sistem de siguranţă împotriva accesului copiilor
• Niveluri de putere 7
• Dimensiuni ÎxLxA: 285x456x359 mm
• Cuptor microunde nivel de putere 700 W, 7
• Cavitate 20 litri cu placă rotativă 28 cm
• Finisaj Argintiu, 20 litri
• AutoCook
• Butoane de comandă electronice şi Ecran tactil

Cuptor cu microunde independent Whirlpool: culoare
silver - MWD 322 SL

Specificatii cuptoare cu microunde independente Whirlpool:
culoare silver. Functie grill.

Grill
Grill mai repid, curatare mai rapida. Datorita sistemului
inovativ grill de acum te bucuri de rezultate uimitoare
ca si la un cuptor traditional.

Auto Cook
A large variety of delicious dishes. An entire world of
cooking possibilities, specially selected according to
different lifestyle needs and dietary choices: healthy,
party, ethnic, vegetarian and more.

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.

Quartz grill
Experienta ideala de gatit. Grilul pe quartz incalzeste si
prepara hrana mult mai rapid decat cuptorul
traditional. Astfel economisesti energie si devine mai
usor de curatat.

Sistem blocare copii
Datorita sistemului de blocare se evita accidentarea
copiilor.

Smart si simplu
Cuptoarele cu microunde Whirlpool, sunt intuitive si
gata pentru orice reteta prin apasarea unui singur
buton.
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MAIN FEMAIN FEAATURETURESS
Grup de produse Microwave

Codul comercial MWD 322 SL

Culoarea principală a produsului Argintiu

Tipul cuptorului cu microunde MW+Grill function

Tipul de construcție Free-standing

Tip de control Electronic

Tipul de control al setărilor LED

Metoda suplimentară de gătit Grill Yes

Crocant No

Aburi No

Metoda de gătit suplimentară (coacere ventilată) No

Ceas Yes

Programe automate Yes

Înălțimea produsului 285

Lățimea produsului 456

Adâncimea produsului 359

Înălțime minimă a nișei 0

Lățime minimă a nișei 0

Adâncime nișă 0

Greutate netă (kg) 11.7

Volumul cavității (l) 20

Placă rotativă Yes

Diametru placă rotativă (mm) 272

Sistem integrat de curățare No

TETECHNICAL FECHNICAL FEAATURETURESS
Curent (A) 6

Tensiune (V) 230

Frecvență (Hz) 50

Length of Electrical Supply Cord (cm) 90

Tip de conectare Schuko

Cronometru Yes

Putere gratar (W) 800

Tip de grătar Quartz

Material cavitate Painted

Lumină interioară Yes

Metoda suplimentară de gătit Grill Yes

Poziția luminilor interioare ale cavității Partea stanga

ENERENERGGY LABELY LABEL
Al Șaselea Simț / Inteligență dinamică No

Numărul de niveluri de putere 7

Puterea maximă a micro-undelor (W) 700

Dezghețare pâine No

Jet decongelare No

Start jet Yes
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