W6 MD440 BSS
12NC: 859991569240
EAN-code: 8003437396328
Whirlpool integreerbare microgolfoven - W6 MD440
BSS
Kenmerken van deze Whirlpool inbouwmicrogolfoven:
uitzonderlijke binnenruimte. Grillfunctie. De exclusieve 6TH
SENSE technologie stelt tijdens het koken automatisch de
tijd, de temperatuur en het energieverbruik in. Crispfunctie,
voor heerlijk krokante quiches, taarten en pizza's. Jet
Defrost, voor uitzonderlijk snel en gelijkmatig ontdooien.
Stoom
Heerlijke stoommaaltijden. Stomen is de gezondste
manier om te koken. Serveer gezonde, gestoomde
gerechten met één druk op de knop
Grill
Snel grillen, nog sneller reinigen. De krachtige grillfunctie
van uw microgolfoven biedt dezelfde heerlijke resultaten
als een traditionele oven. De kantelmodus van de grill
zorgt voor een eenvoudige reiniging.
Jet Defrost
Snel ontdooien. Gebruik de unieke Jet Defrost functie om
bevroren voedsel snel en gelijkmatig te ontdooien in uw
microgolfoven.
Jet Start
Buitengewoon snel opwarmen. De Jet Start functie
activeert de microgolfoven gedurende maximaal 30
seconden met het maximum vermogen. Ideaal om snel
dranken of soep op te warmen.
6TH SENSE technologie
Overtuigend koken. De 6TH SENSE technologie past
automatisch de bereidingstijd en het vermogen aan
volgens het soort gerecht en het gewicht.
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6TH Sense-technologie
6TH SENSE CRISP functie met Crisp plaat
6th Sense ontdooien
Crisp
Inhoud ovenruimte 31 liter
Jet Start: razendsnel verwarmen
Jet Defrost: extra snel ontdooien
Stoomfunctie met stoomschaal
Stomen en koken (inbouw)
Brood ontdooien
Magnetron 1000 Watt
Uitstekende handgreep
Geschikt voor grote borden en schotels (draaiplateau Ø
32,5 cm)
• Maximale diameter bord:315 mm
• Bedieningspaneel met aanraakscherm
• Ventilatie aan de voorkant

AssistedDisplay
Het AssistedDisplay biedt duidelijke en handige
instructies om te koken met de microgolfoven. Compleet
met 18 touch sensoren, touch knoppen en instelbare
lijsten stelt het AssistedDisplay de gebruiker in staat om
uitstekende kookresultaten te behalen. Met stap-voorstap begeleiding, informatie en alerts geniet u van de
intuïtieve ervaring die de 6TH SENSE kookcombinaties u
bieden.
Crisp
Niet te evenaren knapperigheid. Van brood en taart tot
vis en granola: een niet te evenaren krokant en
goudbruin resultaat. Met Crisp krijgt u dezelfde perfect
knapperige gerechten zoals in een traditionele oven,
maar in een veel kortere bereidingstijd. Dankzij de
gecombineerde werking van het gepatenteerde 3D
systeem, de kwartsgrill en de Crispplaat worden perfect
goudbruine resultaten van boven tot onder
gegarandeerd.
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BELANGRIJK
BELANGRIJKSSTE KENMERKEN
Productgroep

Magnetron

Productnaam

W6 MD440 BSS

Belangrijkste kleur van het product

Zwart staal

Type magnetron

Magnetron met grillfunctie

Uitvoering

Inbouw

Type besturing

Elektronisch

Type bedienings- en signaleringselementen

LCD

Extra bereidingsmethode grill

Ja

Crisp

ja

Stomen

ja

Extra bereidingsmethode heteluchtfunctie

Nee

Klok

Ja

Automatische programma's

Ja

Hoogte van het product

385

Breedte van het product

595

Diepte van het product

468

Minimale nishoogte

380

Minimale nisbreedte

556

Nisdiepte

550

Nettogewicht

27

Inhoud binnenruimte

31

Draaiplateau

Ja

Diameter draaiplateau

325

Geïntegreerd reinigingssysteem

Nee

TE
TECHNISCHE
CHNISCHE KENMERKEN
Stroom

10

Spanning

230

Frequentie

50

Lengte elektriciteitssnoer

135

Type stekker

Schuko

Timer

ja

Grillvermogen

800

Type grill

Kwarts

Materiaal ovenruimte

Roestvrij staal

Binnenverlichting

Ja

Extra bereidingsmethode grill

Ja

Positie binnenverlichtingspunten

-

Maximale luchtstroom

0

Minimale luchtstroom

0

Geluidsvermogen bij max. snelheid (2010/30/EU)

0

Geluidsvermogen bij min. snelheid (2010/30/EU)

0

VERBRUIK
VERBRUIKSSWAARDEN
6th Sense / Dynamic Intelligence
Aantal vermogensstanden
Maximaal magnetronvermogen

6TH SENSE
7
1000

Bread Defrost

ja

Jet Defrost

ja

Jet Start

ja

Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EU)

-
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