
• 6th Sense sensorteknik, autoprogram
• 6TH Sense CRISPfunktion med CRISPpanna
• Crisp funktion, laga mat och baka på mikrotid
• Ugnsvolym: 31 liter
• Jet Start: snabbstart på full effekt (30 sek/tryck)
• Jet Defrost funktion, snabb och jämn upptining
• Varmluft, för traditionell ugnstillagning & bakning
• Ångkokningsfunktion
• Steam&Boil (fristående)
• Max. mikrovågseffekt: 1000 W
• Digital timer (90 min.)
• Roterade bottenplatta, diameter: 36 cm
• Medföljer: Crisppanna
• Ångkokningskärl (3 delar)
• Crispfunktion med crisppanna
• Favoriter
• Grillkombinationstillagning
• 5 tillagningsfunktioner: mikrovågor, grill, varmluft,

ångkokning, crisp
• 1500 W varmluftselement
• Grillgaller
• Lättrengjort ugnsutrymme med non-stick yta
• Funktion för återuppvärmning
• automatiska program
• Anslutningsstorlek: 2200 W
• Kvartsgrill
• 1200 W grill
• Barnlås
• 8 effektlägen
• 3D mikrovågssystem
• Produktmått HxBxD: 377x487x541 mm
• 1000 W, 8 effektlägen
• Kombimikro med varmluftsfunktion
• Silver finish, 31 L
• Bakplåt

Whirlpool fristående mikrovågsugn: färg silver - JT
369 SL

Denna fristående mikrovågsugn från Whirlpool är utrustad
med: silverfärg. Enastående volym. Kombinationsteknik som
ger samma flexibilitet vad gäller tillagning som traditionella
ugnar. 6TH SENSE-autoprogram för uppvärmning och
tillagning som gör det enkelt för alla att laga mat med
perfekt resultat. Crispfunktion, för frasiga, gyllenstekta
quicher, pizzor och pajer.

Dual Crisp
Njut av en oslagbar sprödhet på ytan och en läcker
ömhet inuti, med DualCrisp. En exklusiv teknik av
Whirlpool. Två mikrovågsutsläppspunkter omsluter
maten och lagar maten jämnt från botten till tppen.

JetDefrost
Supernabb upptining. Whirlpool Jet Defrost är en
supersnabb och jämn upptiningsfunktion tack vare den
jämna effektfördelningen som 3D-systemet ger.
Exempelvis så kan du tina 500 gram köttfärs på mindre
än tre minuter.

Varmluftsfunktion
Traditionell matlagning på mikrotid. Med
varmluftsfunktion lagar du mat eller bakar du på
traditionellt sätt. Genom att kombinera varmluft med
mikrovågsfunktion kan du vinna mycket tid på att laga
mat i en Whirlpools mikro med varmluftsfunktion.

JetStart
Snabbstart. Enkel snabbstartfunktion. Ett tryck på Jet
Start ger 30 sekunder tillagning på full effekt. Idealisk
för snabb uppvärmning där varje extra tryckning ger
ytterligare 30 sekunder tillagningstid på full effekt.
Perfekt för att t.ex. värma drycker och klara soppor.

6TH SENSE Technology
Självsäker matlagning. Med 6TH SENSE-tekniken ställer
din mikrovågsugn automatiskt in temperatur och
energinivå under matlagningsprocessen.

Kvartsgrill
Fin stekyta på maten. Kvartsgrill som snabbt och
energieffektivt ger maten en gyllenstekt yta. Grillen är
självrengörande, matrester och fett bränns bort.

Steam
Hälsosamma, ångkokta måltider. Ångkokningsfunktion
för snabb och enkelt tillagning av hälsosamma och
smakrika måltider.

XXL utrymme
Stor kapacitet. Den här Whirlpool-mikrovågsugnen har
ett extra stort ugnsutrymme, med kapacitet för all typ
av matlagning.
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PRPRODUKTEODUKTEGENSKAPERGENSKAPER
Produktgrupp Mikrovågsugn

Produktnamn JT 369 SL

Färg Silver

Typ av mikrovågsugn Kombiprogram

Konstruktion Fristående

Typ av reglage Elektronisk

Typ av kontrollinställning och signalenheter LCD

Grillfunktion Ja

Crisp Ja

Steam Ja

Varmluftsfunktion Ja

Klocka Ja

Automatiska program Ja

Höjd 377

Bredd 487

Djup 541

Min inbyggnadshöjd i nisch 0

Min inbyggnadsbredd i nisch 0

Inbyggnadsdjup i nisch 0

Nettovikt 28.9

Ugnsvolym 31

Roterande tallrik Ja

Roterande tallrik, diameter 360

Typ av ugnsrengöring Saknas

TEKNISKA DTEKNISKA DAATTAA
Ström 11

Spänning 230

Frekvens 50

Nätkabelns längd -

Elkontakt Schuko

Timer Ja

Max. grilleffekt 1200

Typ av grill Kvarts

Material i ugnsutrymmet Rostfritt stål

Invändig belysning -

Grillfunktion Ja

Placering av belysning -

ENERENERGI & PREGI & PRESSTTANDANDAA
6th Sense 6th Sense

Antal effektlägen 8

Max. mikrovågseffekt 1000

Bread defrost -

Jet defrost Ja

Jet start Ja
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