ACMT 6332/IX/1
12NC: 859991554280
Codul GTIN (EAN): 8003437221903
Aragaz independent electric Whirlpool: 60 cm - ACMT
6332/IX/1
Specificatii aragaz Whirlpoool 60x60 cm: tehnologia Smart
Clean iti asigura cea mai buna combinatie intre materiale
premium si curatare. Electric. 4 arzatoare pe gaz. Gatire
multi-functionala. Tehnologia Al 6-lea Simt iti permite o
gatire asistata pentru preparate delicioase.
Display prietenos
Interfata mare si intuitiva pentru a seta perfect
programele automate și pentru a primi un feedback
precis.
Al 6-lea Simt Mod gatire asistata
Datorita Modului de coacere asistata, Al 6-lea Simt ai
posibilitatea sa setezi in mod intuitiv nivelul de flacără
necesar si metoda de gatit. De acum ai 6 nivele gata
pregatite pentru orice tip de reteta.
Multifunction 11
Acest cuptor Whirlpool iti asigura 11 moduri versatile de
gatire.
SmartClean
Fara efort, prietenos si usor de curatat.
Clasă de eficiență energetică
Clasa de energi uimitoare. Fie ca folosesti o clasa A/A+ de
energie vei avea rezultate excelente de consum
Stainless Steel
Eleganta electrocasnicului prin design-ul stainless steel,
iti va aduce in centru bucataria.
Curatare rapida a usii
Acest sistem inovativ va permite sa demontați conturul
usii, fara a utiliza nici un fel de scule, doar apasand pe
clemele din lateral, tragand plansa superioara si în cele
din urma scotand geamul.
Super Efficient Burners
Gratie acestor arzatoare avansate ce pot îmbunatati
performantele superioare reducand timpul de gatire si a
consumului de gaz.
Gratar din fonta
Gratarele din fonta asigura un design profesional si
stabilitatea oalelor.
Linie design Core
Design modern, intuitiv ideal pentru orice bucatarie,
butoane proeminente usor de folosit, cu o usa din sticla
total.
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MAIN FE
FEA
ATURE
TURESS
Culoarea principală a produsului

Inox/Black

Tipul de construcție

Independent

Tip de control

Electronic

Tipul de control al setărilor

-

Ce fel de plite pot fi controlate?

Gaz

Număr de arzătoare pe gaz

4

Conexiune gaz

Cilindric

Număr de zone de gătit electrice

0

Număr de zone electrice

0

Număr de zone cu vitroceramica

0

Număr de zone cu halogen

0

Număr zone pe inducție

0

Număr de zone cu încălzire electrică

0

Localizare a panoului de control

Front

Curent (A)

12

Tensiune (V)

220-230

Frecvență (Hz)

50/60

Lungimea cablului de alimentare electrică (cm)

100

Tip de conectare

Schuko

Înălțimea produsului

850

Lățimea produsului

600

Adâncimea produsului

600

Greutate netă (kg)

47

Usable volume (of cavity) - NEW (2010/30/EU)

61

Sistem integrat de curățare

Hidroliza

TE
TECHNICAL
CHNICAL FE
FEA
ATURE
TURESS
Cronometru

Da

Dispozitiv de siguranță

Da

Whirlpoool

ACMT 6332/IX/1

ENER
ENERG
GY LABEL
Admisie energie
Tip de energie a cavității
Clasa de eficiență energetică - NOU (2010/30 / UE)

Electric
Electricitate
A

Consumul de energie pe ciclu convențional - NOU (2010/30 / UE)

0.99

Consumul de energie pe ciclu de convecție forțată a aerului - NOU (2010/30 / UE)

0.77

0.99
61

0.77
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