AMW 730/SD
12NC: 858773001960
Codul GTIN (EAN): 8003437394980
Cuptor cu microunde incorporabil Whirlpool: culoare
silver - AMW 730/SD
Specificatii cuptoare cu microunde incorporabile Whirlpool:
culoare silver. Cavitate surprinzatoare. Functie grill.
Tehnologia Al 6-lea Simt regleaza automat timpul si
temperatura pentru o gatire eficienta. Functie crisp ideala
pentru pizza si placinte.
Grill
Grill mai repid, curatare mai rapida. Datorita sistemului
inovativ grill de acum te bucuri de rezultate uimitoare ca
si la un cuptor traditional.
JetDefrost
Dezghetare fara efort. De acum te bucuri de functia
"JetDefrost" in cele mai bune conditii si intr-un timp mai
scurt.
Reincalzire
Bucura-te de preparate incalzite mai rapid, datorita
functiei incalzire.
Jet Start
Cu ajutorul functiei JetStrat de bucuri de alimente
incalzite rapid in doar 30 de secunde. Indiferent ca vrei
sa incalzesti o supa, sau o cana cu cafea ori ceai de acum
iti este mult mai usor si mai rapid.
Tehnologia Al 6-lea Simt
Tehnologia Al 6-lea Simt seteaza automat temperatura si
puterea salvand energie si oferind rezultate remarcabile
in orice reteta.
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Tehnologia 6TH Sense
Funcţia CRISP 6TH Sense cu farfurie CRISP
Funcţia Crisp
Cavitate 31 litri
Meniul Jet Crisp
Jet Start: reîncălzirea rapidă a alimentelor
Jet Defrost: reîncălzire rapidă
Microunde W 1000
Mâner proeminent
Ventilare frontală
Deschidere laterală
Farfurie Crisp şi mâner
Funcţia Crisp cu farfurie Crisp
Preferate
3 metode de preparare: Microunde, grill, Crisp
Tehnologie Uşor de curăţat
Memo

6TH SENSE Technology
Intotdeauna rezultate excelente. Datorită butonului
central 6thSense intuitiv, puteţi seta ușor cuptorul cu
microunde în câţiva pași simpli. Alegeţi unul din ciclurile
de gătit prestabilite de la 6thSense 15 și cuptorul dvs. cu
microunde adaptează automat timpul și nivelul de
putere necesar.
Crisp
Datorita functiei crisp, de acum te bucuri de pizza,
placinte sau quiche oricand.
Capacitate de 31 de litri
Mai mult spatiu pentru preparatele tale. De acuma I
pana la 31 litri, o capacitate uimitoare si retet perfecte.
Jet Menu
Functia Jet Menu te ajuta sa ai setari pre programate in
orice situatie de gatire.
Quartz grill
Experienta ideala de gatit. Grilul pe quartz incalzeste si
prepara hrana mult mai rapid decat cuptorul traditional.
Astfel economisesti energie si devine mai usor de
curatat.

www.whirlpool.eu

AMW 730/SD
12NC: 858773001960
Codul GTIN (EAN): 8003437394980
MAIN FE
FEA
ATURE
TURESS
Grup de produse

Cuptor cu microunde

Codul comercial

AMW 730/SD

Culoarea principală a produsului

Silver Dawn

Tipul cuptorului cu microunde

MW + functia Grill

Tipul de construcție

Incorporabil

Tip de control

Electronic

Tipul de control al setărilor

LCD

Metoda suplimentară de gătit Grill

Da

Crocant

Da

Aburi

Fara

Metoda de gătit suplimentară (coacere ventilată)

Fara

Ceas

Da

Programe automate

Da

Înălțimea produsului

385

Lățimea produsului

595

Adâncimea produsului

468

Înălțime minimă a nișei

380

Lățime minimă a nișei

556

Adâncime nișă

550

Greutate netă (kg)

27

Volumul cavității (l)

31

Placă rotativă

Da

Diametru placă rotativă (mm)

325

Sistem integrat de curățare

Fara

TE
TECHNICAL
CHNICAL FE
FEA
ATURE
TURESS
Curent (A)

10

Tensiune (V)

230

Frecvență (Hz)

50

Lungimea cablului de alimentare electrică (cm)

135

Tip de conectare

Schuko

Cronometru

Fara

Putere gratar (W)

800

Tip de grătar

Quartz

Material cavitate

Otel

Lumină interioară

Da

Metoda suplimentară de gătit Grill

Da

Poziția luminilor interioare ale cavității

Partea stanga

Flux de aer maxim -

0

Minimum air flow -

0

Putere sonoră la viteză max. (2010/30 / UE) -

0

Sound power at min. speed (2010/30/EU) -

0

ENER
ENERG
GY LABEL
Al Șaselea Simț / Inteligență dinamică
Numărul de niveluri de putere

Tehnologia Al 6-lea simt
7

Puterea maximă a micro-undelor (W)

1000

Dezghețare pâine

Fara

Jet decongelare

Da

Start jet

Da

Clasa de eficiență energetică - NOU (2010/30 / UE) -

-
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