
• Pyrolytiskt rengöringssystem
• Energiklass A+
• Ugnsvolym: 65 liter
• Funktion för upptining
• Varmlufsfunktion
• Grill
• Ugnsväggar med lättrengjord emalj
• Turbogrill - för att ugnsgrilla större bitar kött eller fågel
• MaxiCooking, perfekt för stora stekar
• Funktion för bakverk
• Specialfunktioner
• Funktion för snabbuppvärmning
• Tillagning med över/undervärme
• Pop-out vred
• Sval lucka: 4 glas
• Greppvänligt handtag
• Lucklås

Whirlpool inbyggnadsugn: färg rostfri,
självrengörande - AKZ 330/IX

Denna inbyggnadsugn från Whirlpool är utrustad med:
självrengöringsteknik som rengör ugnen vid extremt höga
temperaturer, alla matrester förbränns och förvandlas till lös
aska som lätt kan torkas bort. Avancerad elteknik som
sparar energi vid tillagning. Energisnål halogenlampa.

Grafisk LCD display
Ugn med grafisk LCD display som ger tydlig och intuitiv
feedback. Utrustad med 9 specialfunktioner som
underlättar matlagningen.

Multifunktion 8
Multifunktionsugn med åtta olika funktionsval, bland
annat varmluft, över/undervärme och grill.

Pop-out vred
Pop-out vred som är enkla att använda och som ger en
premium look

Pyrolytisk teknik
Inga matrester. Rengöring med pyrolysprogram
förvandlar all smuts till aska. Ugnen värms upp till en
mycket hög temperatur som gör att all smuts och fett
bränns bort. Efter avslutat program är det enkelt att
sopa bort askan och eftertorka med en fuktad svamp.

Mellanstor
Whirlpool ugn med ett mellanstotr ugnsutrymme.

Energiklass A++/A+++
Extra energieffektivt alternativ. Ugnar med energiklass
A++/A+++ erbjuder en utmärkt energieffektivitet och
sänker förbrukningen med upp till 30% i jämförelse
med standardugnar i energiklass A.

Energiklass A+
Effektiv energiförbrukning. Energisnål Whirlpool-
modell i energiklass A+ som erbjuder både optimala
resultat och låg energiförbrukning..
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PRPRODUKTEODUKTEGENSKAPERGENSKAPER
Produktgrupp Ugn

Produktnamn AKZ 330/IX

Färg Rostfri

Konstruktion Inbyggd

Typ av reglage Mekanisk och elektronisk kombination

Typ av kontrollinställning och signalenheter -

Vred för häll Saknas

Vilka hälltyper kan anslutas -

Automatiska program Ja

Ström 16

Spänning 220-240

Frekvens 50/60

Nätkabelns längd 130

Elkontakt Schuko

Djup med dörren öppen i 90° -

Höjd 595

Bredd 595

Djup 564

Min inbyggnadshöjd i nisch 0

Min inbyggnadsbredd i nisch 0

Inbyggnadsdjup i nisch 0

Nettovikt 40

Nettovolym 65

Typ av ugnsrengöring Pyrolys

Galler 1

Bakplåtar 3

TEKNISKA DTEKNISKA DAATTAA
Timer -

Timerfunktion Elektronisk

Klockautomatik Start och stopp

Säkerhetsanordning -

Invändig belysning Ja

Antal lampor 1

Placering av belysning Bakkant

Ugnsfalsar Löstagbara

Probe Ja

ENERENERGI & PREGI & PRESSTTANDANDAA
Energiförsörjning El

Energiförsörjning El

Energieffektivitetsklass - NY (2010/30/EU) A+

Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EU) 0.87

Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EU) 0.67

WHIRLPOOL
AKZ 330/IX

65 0.67
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