AMW 599 IXL
12NC: 858759901740
EAN-kod: 8003437394133
Whirlpool ångugn: färg rostfri - AMW 599 IXL
Denna inbyggda ångugn från Whirlpool är utrustad med:
stor kapacitet på 32 liter. Exklusiv 6TH SENSE-teknik som
återuppvärmer och avfrostar mat med ånga, vilket bevarar
värdefulla näringsämnen, vitaminer och mineraler, och gör
att maten smakar fräscht. Revolutionerande iXeliumnanoteknik som skyddar enheten från fingeravtryck, repor
och damm och ser till att den alltid är skinande blank. ECOläge för miljövänlig, energisnål matlagning. Fantastiska
resultat med tekniken ForcedAir+.
Återuppvärmning
Snabb återuppvärmning. Med
återuppvärmningsfunktionen kan du snabbt och enkelt
värma upp färdiglagad mat.
Upptiningsfunktion
Enkel upptining. Användbar upptiningsfunktion när du
snabbt behöver tina upp fryst mat. Tinar maten
varsamt så att matens smak och konsistens bevaras på
bästa sätt.
Varmluft och ånga
Perfekta matlagningsresultat. Den här Whirlpoolångugnen kombinerar effektiv och jämn
varmluftsfunktion med naturlig ånga - med smakrikt
och saftigt resultat.
Varmluftsfunktion
Tillagning med varmluft. Med varmluftsfunktion bakar
du och lagar traditionella maträtter.
Elektroniska reglage
Whirlpool ångugn med elektronisk kontroll som
säkerställer exakt inställning av temperatur.
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6TH Sense-teknologi
Ugnsvolym: 32 liter
Energiklass A
30 recept
Favoriter
Ångtråg
Justerbar temperatur: 40°C - 100°C (ånga)
3 tillagningsnivåer
Droppbricka
Tillagningssätt: Combi-ångkokning
Integrerat handtag
Vattentank på 2 liter
Lucköppningsläge: Nedfällningsbar
Tryckrattar
LCDer heltextassisterad display med vita bokstäver
Barnlås
Vattenbehållare

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.
Energiklass A
Energieffektiv Whirlpool ugn i energiklass A.
Pop-out vred
Whirlpool ångugn med kontrollpanel med pop-out
vred.
Integrerade handtag
Säker stil. Whirlpool ångugn med en elegant, stilren
design med intregrerat handtag.
Ånggenerator på utsidan
Allt utrymme du behöver. Den här Whirlpoolångugnens ånggenerator är placerad på ugnens utsida
vilket ökar det tillgängliga utrymmet inne i din produkt.
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PR
PRODUKTE
ODUKTEGENSKAPER
GENSKAPER
Produktgrupp

Ångugn

Produktnamn

AMW 599 IXL

Färg

Rostfri

Konstruktion

Inbyggd

Typ av reglage

Elektronisk

Typ av kontrollinställning och signalenheter

LCD

Type of control devices

Push push knobs + buttons

Tillagningsmetod

Combi steam

Forced air

Ja

Forced air plus steam

Ja

Reheat

Ja

Defrosting

Ja

Connectivity

-

Sous vide

Saknas

Ström

10

Spänning

230

Frekvens

50

Nätkabelns längd

125

Elkontakt

Schuko

Ugnsstegar, antal nivåer

3

Höjd

455

Bredd

595

Djup

537

Min inbyggnadshöjd i nisch

450

Min inbyggnadsbredd i nisch

556

Inbyggnadsdjup i nisch

550

Nettovikt

31

Nettovolym

32

Kapacitet vattentank, l

2

6th Sense

6th Sense

Galler

1

Bakplåtar

1

Steam tray

Ja

TEKNISKA D
DA
ATA
Number of glasses in door

-

Timerfunktion

Elektronisk

Placering av ånggenerator

Utvändigt

Säkerhetsanordning

-

Antal lampor

1

Surface treatment

-

Ugnsfalsar

-

Meat probe

Saknas

ENER
ENERGI
GI & PRE
PRESSTAND
ANDA
A
Temperaturområden
Anslutningseffekt
Energieffektivitetsklass
Energiförbrukning varmluft, kWh
FA power (W)

40°C - 100°C
1450
A
0
1400
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