OAKZ9 6210 SHM IX
12NC: 859991535830
EAN-kod: 8003437834295
Whirlpool inbyggnadsugn: färg rostfri,
självrengörande - OAKZ9 6210 SHM IX
Denna inbyggnadsugn från Whirlpool är utrustad med:
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. Med den innovativa Cook3-funktionen kan
du laga upp till tre separata maträtter samtidigt, utan att
riskera att smakerna blandas. Lucka med mjukstängande
gångjärn gör att luckan stängs mjukt och tyst.
6TH SENSE Technology
Trestegsrecept. Alltid enastående resultat. Tack vare
centralvredet kan du enkelt ställa in mikron i tre enkla
steg. Välj ett av de 6 förinställda recepten så ställer
ugnen automatiskt in den dedikerade
tillagningsfunktionen och föreslår lämplig tid och
temperatur.
Ready2cook
Ingen föruppvärmning behövs. Ready2Cook, tack vare
ett kraftfullt varmluftssystem som snabbt uppnår
inställd temperatur behövs ingen förvärmning.
Cook3
Ingen smakblandning. Med den innovativa
Cook3-funktionen kan du laga upp till tre separata
maträtter samtidigt, utan att riskera att smakerna
blandas.
SoftClosing
Slow-motion stängning. Tack vare de
långsamtstängande gångjärnen stängs ugnsdörren
enkelt med en mjuk och tyst rörelse.

• 6TH SENSE auto-program
• SmartClean program och non-stick ytbehandling för
snabb och miljövänlig ugnsrengöring.
• Energiklass A+
• Ugnsvolym: 73 liter
• COOK3, laga mat på upp till 3 nivåer samtidigt
• Ready2Cook, möjligt att börja tillagningen utan att
föruppvärma ugnen (auto-program)
• Varmlufsfunktion
• Turbofläkt
• Grill
• Ugnsväggar med lättrengjord emalj
• Turbogrill - för att ugnsgrilla större bitar kött eller fågel
• MaxiCooking, perfekt för stora stekar
• Funktion för bakverk
• SoftClosing - mjukstängande lucka
• 10 specialrecept

Absolute aesthetic
Absolute collection. Beundra skönheten i prestanda.
Med futuristisk design och oöverträffade prestanda är
Absolute collection designad för moderna, high-techkök. Utrustade med innovativ 6TH SENSE-teknik kan
Absolute-ugnarna ställas in i tre enkla steg. Maximal
flexibilitet och lätta att använda och med distinkt look
och originalfinish.
Stektermometer
Integrerad stektermometer. Whirlpool’s ugnar med
stektermometer ser till att du får perfekta resultat
varje gång. Termometern som är kopplad till ugnens
funktionssystem, meddelar dig när rätt temperatur har
uppnåtts och stänger av automatiskt.
XXL utrymme
Allt utrymme du behöver. XXL utrymmet inne i din ugn
har en volym på 73 liter och 5 olika tillgängliga
gallerpositioner.
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PR
PRODUKTE
ODUKTEGENSKAPER
GENSKAPER
Produktgrupp

Ugn

Produktnamn

OAKZ9 6210 SHM IX

Färg

Inox

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

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

33

Nettovolym

73

Typ av ugnsrengöring

Hydrolytic

Galler

1

Bakplåtar

2

TEKNISKA D
DA
ATA
Timer

-

Timerfunktion

Elektronisk

Klockautomatik

Start och stopp

Säkerhetsanordning

-

Invändig belysning

Ja

Antal lampor

WHIRLPOOL

OAKZ9 6210 SHM IX

1

Placering av belysning

Rear

Ugnsfalsar

Löstagbara

Probe

Ja

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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