MCP 349 SL
12NC: 858734999890
Kod EAN: 8003437860782
Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor
srebrny - MCP 349 SL
Cechy wolnostojącej kuchenki mikrofalowej Whirlpool: kolor
srebrny. Połączenie technologii oferujące elastyczność
gotowania tradycyjnych kuchenek. Funkcja Crisp umożliwia
przygotowanie niezrównanie chrupiącej tarty, pizzy i ciast.
Funkcja Jet Defrost zapewnia wyjątkowo szybkie i
równomierne rozmrażanie. Funkcja gotowania na parze
zapewnia zdrowe, lekkie i pyszne posiłki za dotknięciem
jednego przycisku.
Gotowanie na parze
Zdrowe potrawy gotowane na parze - kiedy tylko chcesz.
Program Steam umożliwia przyrządzenie zdrowych,
smakowitych potraw przy pomocy jednego przycisku.
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Wnęka 25 D
Jet Start: szybkie podgrzewanie produktów
Jet Defrost: szybkie odgrzewanie
Termoobieg
Funkcja gotowania na parze Autosteam
Funkcja pary
CrispFry
Funkcja rozmrażania pieczywa
Kuchenka mikrofalowa 800 W
Wystający uchwyt
Talerz obrotowy 28 cm
Ekran dotykowy panelu sterowania
Boczne otwarcie
Uchwyt i talerz Crisp
Funkcja gotowania na parze
Funkcja Crisp z talerzem Crisp
Gotowanie w trybie łącznym z grillowaniem
5 metod gotowania: Mikrofale, grill, termoobieg, na
parze, Crisp
Moc termoobiegu: 1700 W
Ruszt do termoobiegu
Ruszt do grilla
Technologia łatwego utrzymywania w czystości
Odgrzewanie
Automatyczne programy
Klasyfikacja połączenia: 1900 W
Grill kwarcowy
Moc grilla 900 W
Blokada przed przypadkowym uruchomieniem
Poziomy mocy 6
Wymiary WxSxG: 301x520x494 mm
Poziomy mocy kuchenki mikrofalowej 800 W, 6
Wnęka na talerz obrotowy 28 cm 25 L
Kuchenka mikrofalowa z funkcją jednoczesnego
gotowania na parze i użycia wentylatora

JetDefrost
Szybkie rozmrażanie. Wyjątkowy system JetDefrost 3D
służy do szybkiego i łatwego rozmrażania produktów w
mikrofalówce.
Termoobieg
Zachowaj smak. Termoobieg to innowacyjny system
konwekcyjny, który zapewnia cyrkulację rozgrzanego
powietrza wewnątrz mikrofalówki, sprawiając, że
potrawy pozostają wilgotne i soczyste.
Jet Start
Wyjątkowa prędkość podgrzewania. Funkcja JetStart
przez 30 sekund nagrzewa wnętrze kuchenki
mikrofalowej do maksimum, zapewniając idealną
temperaturę do podgrzania potraw z dużą zawartością
wody, takich jak zupy lub napoje.
Menu szefa kuchni
100 przepisów w jednym przycisku. Wybierz jeden z 100
gotowych przepisów, a mikrofalówka automatycznie
dobierze ustawienia czasu i temperatury gotowania.
Dodatkowo dania będą cały czas kontrolowane, żeby się
idealnie ugotowały.
Grill kwarcowy
Przygoda z gotowaniem. Grill kwarcowy umożliwia
szybsze odgrzanie i przygotowanie potraw niż na
tradycyjnym grillu na podczerwień. Jest on
oszczędniejszy, zmniejsza koszty zużycia energii i czyści
się samoczynnie.
Crispfry
Gotuj pysznie chrupiące, idealnie wypieczone potrawy,
uzyskując podobną chrupkość jak podczas smażenia na
patelni.
Rozmrażanie chleba
Świeży chleb - kiedy tylko chcesz. Program Bread Defrost
umożliwia szybkie rozmrożenie pieczywa w mikrofalówce
za dotknięciem jednego przycisku.
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DANE OGÓLNE
Grupa produktowa

Kuchenka mikrofalowa

Nazwa serii

MCP 349 SL

Dominujący kolor produktu

Srebrny

Piekarnik z funkcją mikrofal

Działanie łączne z mikrofalą

Typ budowy

Wolnostojące

Otwieranie drzwi

Otwierany na bok

Sterowanie

Elektroniczne

Elementy obsługi i sygnalizacji

LED

Dodatkowy sposób grzania - Grill

Tak

Crisp

Tak

Crisp Fry

Tak

Steam

Tak

Dodatkowy sposób grzania - Nawiew

Tak

Zegar

Tak

Programy automatyczne

Tak

Wysokość urządzenia

301

Szerokość urządzenia

520

Głębokość urządzenia

494

Waga netto

18.6

Pojemność komory

25

Talerz obrotowy

Tak, możliwość odłączenia

Średnica talerza obrotowego

280

System czyszczenia

Brak

DANE TE
TECHNCZNE
CHNCZNE
Natężenie

8

Napięcie

230

Częstotliwość

50

Długość przewodu zasilającego

90

Rodzaj wtyczki

Schuko

Timer

Tak

Moc grilla

900

Typ grilla

Kwarcowy

Materiał, z którego wykonana jest komora

Stal malowana

Oświetlenie wewnętrzne

Tak

Dodatkowy sposób grzania - Grill

Tak

Umiejscowienie świateł wewnętrznych

Right side

Maksymalny przepływ powietrza

0

Minimalna przepływ powietrza

0

Mocy akustycznej przy maksymalnej prędkości (2010/30/EU)

0

Mocy akustycznej przy minimalnej prędkości (2010/30/EU)

0

EFEKTYWNOŚĆ
6th Sense / Dynamic Intelligence
Liczba stopni mocy

Brak
6

Maksymalna moc mikrofal

800

Rozmrażanie chleba

Tak

Jet rozmrażanie

Tak

Jet start

Tak

Klasa energetyczna - NOWA (2010/30/EU)

-
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