SMP2 9010 C/NE/IXL
12NC: 859991583490
EAN-code: 8003437602535
Whirlpool inductiekookplaat - SMP2 9010 C/NE/IXL
10 inductiezones. flexiCook technologie laat u meerdere
pitten tot één zone samenvoegen, ideaal voor grotere
potten en pannen. Intuïtieve schuifregelaar, voor
moeiteloze bediening van de apparaatinstellingen.
Kenmerken van deze Whirlpool keramische
inductiekookplaat: Een elegante technologie die de pan en
niet de kookplaat verwarmt, energieverspreiding beperkt en
perfecte kookresultaten biedt. Elektrische voeding.
InductieTechnologie
Sneller en energie-efficiënter koken. Inductie verwarmt
de pan, niet de kookplaat waardoor minder dan 10% van
de energie verloren gaat aan de omgeving.
FlexiFull
Zet je pannen overal op de kookplaat neer, dankzij
automatische detectie wordt de kookzone aangepast aan
de positie en grootte van de pan.
Smart Cook Premium
Ontdek alle 63 kookcombinaties. Intelligente sensoren
stellen voor elk recept automatisch de juiste
temperatuur en kooktijd in.
Grill
Met de Grill functie kunt u uw gerechten tot in perfectie
grillen dankzij de speciale hitte detectie die de
temperatuur continu in de gaten houdt.
Chef Control
Chef Control is een innovatieve keukenhulp waarmee u
kunt koken zonder dat u de temperatuur van de
kookplaat hoeft aan te passen. Verplaats simpelweg de
pan op de kookplaat en geniet van heerlijke maaltijden!
Moka
De Moka functie is bedoeld voor het bereiden van koffie.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

iXelium Technologie
6th Sense technologie
ChefControl
10 inductie-bereidingszones
Makkelijke installatie
FlexiFull
%Z_BOOSTER_MAX_POWER4% W booster
Restwarmte-indicatoren
Kinderslot
Warmhoudfunctie
Aan-uitschakelaar
Smart Grilling
Sudderfunctie
Smeltfunctie
Moka-functie
SmartSense
Ecobooster: hoog rendement door energiebesparing

Bediening voorzijde
Complete controle tijdens het koken. Eenvoudige
toegang tot de intuïtieve en handig geplaatste
bedieningsknoppen op het paneel aan de voorzijde,
waardoor koken nog makkelijker wordt.
SmartSense
6TH SENSE sensoren stellen automatisch de juiste
kooktijd en temperatuur voor elk gerecht in.
iXelium
Langdurige glans. De revolutionaire iXelium
nanotechnologie behandeling beschermt uw kookplaat
tegen krassen en verzekert een perfecte glans. Het is
makkelijk schoon te maken: alles wat u nodig heeft is
water een een zachte doek.

www.whirlpool.eu

SMP2 9010 C/NE/IXL
12NC: 859991583490
EAN-code: 8003437602535
BELANGRIJK
BELANGRIJKSSTE KENMERKEN
Productgroep

Kookplaat

Uitvoering

Inbouw

Type besturing

Elektronisch

Type bedienings- en signaleringselementen

-

Aantal gasbranders

0

Aantal elektrische kookzones

6

Aantal elektrische platen

0

Aantal stralingszones

0

Aantal halogeenzones

0

Aantal inductiezones

10

Aantal elektrische warmhoudzones

0

Positie bedieningspaneel

Aan voorzijde

Materiaal basisoppervlak

Glas Ixellium

Belangrijkste kleur van het product

Zwart

Aansluitwaarde (W)

11000

Waarde gasaansluiting

0

Gastype

n.v.t

Stroom

46,5

Spanning

230

Frequentie

50/60

Lengte elektriciteitssnoer

170

Type stekker

Nee

Gasaansluiting

n.v.t

Breedte van het product

860

Hoogte van het product

57

Diepte van het product

510

Minimale nishoogte

30

Minimale nisbreedte

840

Nisdiepte

490

Nettogewicht

22.1

Automatische programma's

Ja

TE
TECHNISCHE
CHNISCHE KENMERKEN
Aan/uit-indicator

Ja

Indicator kookzone aan

6

Type vermogensregeling

Traploze energieregeling

Type afdekplaat

Zonder

Indicator restwarmte

Apart

Hoofdschakelaar

Ja

Veiligheidssysteem

-

Timer

ja

VERBRUIK
VERBRUIKSSWAARDEN
Energietype

Elektrisch

www.whirlpool.eu

