
• Monitoimintouuni
• Monitoimiuuni: kiertoilma, puhallin, ylä-/alalämpö &

grilli
• Pizzan- ja leivänpaisto
• Sulatustoiminto
• SteamClean- puhdistusohjelmassa käytetään luonnollista

höyryä
• 4 keittoaluetta
• Toiminnan merkkivalo
• Jälkilämmön merkkivalo
• Mekaaninen lapsilukko
• Väri: Valkoinen
• Uunin tilavuus: 60 litraa
• Sähköliitäntäteho: 8650 W
• Jännite: 220-230/380-400 V
• TTuottuotteen miteen mitaat (KxLxS): 850 x 500 x 600 mmt (KxLxS): 850 x 500 x 600 mm
• EnerEnergialuokkgialuokka: Aa: A

Vapaasti sijoitettava sähkökäyttöinen Whirlpool
keittotaso: 50 cm - WS5V8CHW/N

Tämän Whirlpool 50 x 60 -lattialieden ominaisuudet:
valkoinen. SteamClean-itsepuhdistus varmistaa ihanteelliset
puhdistustulokset. Sähkökäyttöinen. 4 keraamista levyä.
Monitoiminen ruoanvalmistusmenetelmä.

Big Easy Display
The extra-large user interface provides clear feedback
and simple interaction with your appliance.

Multifunction 11
Unleash your culinary creativity, with this Whirlpool
appliance’s 11 versatile cooking functions.

Glass-ceramic
Glass-ceramic hobs are eye-catching and easy to clean.
They ensure that only the surface above the burners
heats up, reducing energy dispersion and providing ideal
cooking results.

Energy saving
Outstanding energy savings. Ovens with an A/ A+ energy
rating offer an excellent level of energy efficiency,
ensuring lower consumption and higher savings.

Easy to clean
The ceramic glass hob allows effortless cleaning, with
grease and cooking residues coming away with absolute
ease.

SteamClean
The innovative SteamClean technology cleans your oven
thoroughly and efficiently in just 30 minutes, without the
use of detergents. Simply add 200cc of water to the oven
cavity, run the SteamClean cycle, then wipe with a dry
cloth.

Core Design Line
Modern, innovative design, ideal for any kind of home
environment, featuring comfortable protruding knobs an
full glass door, to easily monitor your cooking.

Quick Cleaning Door
Effortlessly remove the glass from the appliance door,
without the need for tools of any kind, thanks to the
innovative Quick Cleaning design.
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TEKNISET TIEDOTEKNISET TIEDOTT
Ajastin Ei

Suojalaite Kyllä

ENERENERGIAGIATIEDOTIEDOTT
Energian syöttö Sähkö

Energian tyyppi Sähkö

Energiatehokkuusluokka - UUSI (2010/30/EY) A

Energiankulutus jaksoa kohden ylä-alalämpö - UUSI (2010/30/EU) 0.99

Energiankulutus jaksoa kohden kiertoilma - UUSI (2010/30/EU) 0.77

TUOTUOTTTEEN ATEEN AVVAINTIEDOAINTIEDOTT
Tuotteen pääväri Valkoinen

Rakenteen tyyppi Vapaasti sijoitettava

Ohjauksen tyyppi Mekaaninen ja elektroninen

Ohjaus- ja signaalilaitteiden tyyppi -

Millaisia keittotasoja voidaan käyttää? Sähkö

Kaasupolttimien lukumäärä 0

Kaasuliitäntä N/A

Sähköisten keittoalueiden lukumäärä 4

Sähkölevyjen lukumäärä 0

Keraamisten keittoalueiden lukumäärä 4

Halogeenikeittoalueiden lukumäärä 0

Induktiokeittoalueiden lukumäärä 0

Lämpimänäpitoalueiden lukumäärä 0

Ohjauspaneelin sijainti Front

Virta 37

Jännite 220-230/380-400

Taajuus 50/60

Virtajohdon pituus 100

Pistokkeen tyyppi Ei

Tuotteen korkeus 850

Tuotteen leveys 500

Tuotteen syvyys 600

Nettopaino 45

Käyttötilavuus (pesä) - UUSI (2010/30/EU) 60

Puhdistusjärjestelmä Hydrolyysi

WHIRLPOOL
WS5V8CHW/N

60 0.77

0.99
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