W9 OP2 4S2 H
12NC: 859991555900
EAN-kod: 8003437835049
Whirlpool inbyggnadsugn: färg rostfri,
självrengörande - W9 OP2 4S2 H
Denna inbyggnadsugn från Whirlpool är utrustad med:
smart Clean-teknik med en självrengöringsfunktion som ger
perfekt rengöring med en enkel knapptryckning. Avancerad
elteknik som sparar energi vid tillagning. Energisnål
halogenlampa. Exklusiv 6TH SENSE-teknik, som låter dig
välja mellan en mängd olika förprogrammerade recept.
Ugnen kommer automatiskt att justera tillagning,
temperatur och tidsinställningar, för att garantera ett
utmärkt resultat. Ready2Cook-funktion, tack vare ett
kraftfullt varmluftssystem som snabbt uppnår inställd
temperatur behövs ingen förvärmning.
Multifunktion 8
Multifunktionsugn med åtta olika funktionsval, bland
annat varmluft, över/undervärme och grill.
6TH SENSE Technology
Inget mer gissande. Välj bara recept så tillagar 6th SENSE
dem till perfektion, gång på gång. Upp till 60
tillagningskombinationer ordnade för att passa dig och
din kosthållning för en helassisterad matlagning.
Ready2cook
Ingen föruppvärmning behövs. Ready2Cook, tack vare ett
kraftfullt varmluftssystem som snabbt uppnår inställd
temperatur behövs ingen förvärmning.
6thSenseLive App
6TH SENSE-tekniken justerar automatiskt tid-,
temperatur- och fuktighetsinställningarna för perfekta
resultat gång på gång. Med 6TH SENSE-sensorerna och
en spännande uppsättning exklusiva alternativ kan du
trolla fram den perfekta måltiden samtidigt som du får
en intuitiv upplevelse utan motstycke.

• 6TH SENSE auto-program
• 6TH SENSE Live - kan kopplas upp mot WiFi och styras
med en app.
• Upp till 60 olika assisterande program för matlagning
• SmartClean program och non-stick ytbehandling för
snabb och miljövänlig ugnsrengöring.
• Energiklass A+
• Ugnsvolym: 73 liter
• Cook4: baka och laga mat på upp till 4 nivåer samtidigt
• Ready2Cook, möjligt att börja tillagningen utan att
föruppvärma ugnen (auto-program)
• Funktion för upptining
• SteamSense+ - tillagning med 100% ånga eller
varmluft+ånga
• Varmlufsfunktion
• Grill
• Ugnsväggar med lättrengjord emalj

Lätt rengöring
Easy-to-clean. För att rengöra ugnen räcker det med
varmt vatten och en mjuk trasa, det behövs inga starka
rengöringsmedel.
iXelium
Långvarig glans. Den revolutionerande iXelium nanoytbehandlingen skyddar din ugn från repor och smuts. En
ytbehandling som gör att du mycket lätt kan hålla ugnen
skinande ren - allt du behöver är vatten och en mjuk
trasa.
StarClean
Rengör ugnen med ånga. Whirlpools StarClean-teknologi
gör det enkelt att hålla ugnen och ugnsglaset skinade
rena på ett miljövänligt sätt, med minimal
energiförbrukning. Ett 35 minuter långt program rengör
ugnen effektivt med ånga, när det är klart kan du lätt
torka av ugnsutrymmet och glaset med en trasa eller
svamp.
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ODUKTEGENSKAPER
GENSKAPER
Produktgrupp

Ugn

Produktnamn

W9 OP2 4S2 H

Färg

Rostfri

Konstruktion

Inbyggd

Typ av reglage

Elektronisk

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

90

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

40.5

Nettovolym

73

Typ av ugnsrengöring

Hydrolys

Galler

1

Bakplåtar

2

TEKNISKA D
DA
ATA
Timer

Ja

Timerfunktion

Elektronisk

Klockautomatik

Start och stopp

Säkerhetsanordning

-

Invändig belysning

Ja

Antal lampor

WHIRLPOOL

W9 OP2 4S2 H

1

Placering av belysning

Right side

Ugnsfalsar

Löstagbara

Probe

Saknas

ENER
ENERGI
GI & PRE
PRESSTAND
ANDA
A
Energiförsörjning

El

Energiförsörjning

El

Energieffektivitetsklass - NY (2010/30/EU)

A+

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

0.91

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

0.7

0.91
73

0.7
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