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Whirlpool AKZ96230IX +AMW730IX
Szybka wysyłka!
Cena

2 430,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

AKZ96230IX + AMW730IX

Kod producenta

AKZ96230IX + AMW730IX

Producent

WHIRLPOOL

Opis produktu
ZESTAW Whirlpool AKZ96230IX + AMW730IX

5 LAT GWARANCJI
Whirlpool AKZ96230IX

Funkcje gotowania
Liczba dostępnych funkcji gotowania.

6-TY ZMYSŁ
Gotowe przepisy.
Wybierz jeden z 30 gotowych przepisów, a piekarnik automatycznie dobierze ustawienia czasu i temperatury gotowania.
Dodatkowo twoje dania będą cały czas kontrolowane, tak by się idealnie ugotowały.

READY2COOK
Bez wcześniejszego rozgrzewania.
Funkcja Ready2Cook dzięki systemowi ogrzewania konwekcyjnego pozwala szybko osiągnąć właściwą temperaturę i
całkowicie eliminuje konieczność wcześniejszego nagrzewania piekarnika.

COOK3
Bez mieszania się aromatów.
Innowacyjna funkcja Cook3 pozwala przygotować nawet trzy różne potrawy w tym samym czasie bez ryzyka zmieszania się
aromatów.
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MULTIFUNKCJA 16
Wiele metod gotowania.
Opcja Multifunkcja 16 to uniwersalne funkcje gotowania zapewniające doskonałe rezultaty, bez względu na przepis.

Technologia/funkcje
Innowacyjna technologia i specjalne funkcje pomagające przygotować pyszne potrawy i skrócić czas gotowania oraz
ułatwiające obsługę dzięki automatycznym ustawieniom.

SOFTCLOSING
Miękkie domykanie drzwi.
Dzięki zawiasom z wolnym domykaniem, drzwi piekarnika zamykają się bez wysiłku, cichym i delikatnym ruchem.

WYSUWANE PÓŁKI
Płynne wysuwanie.
Ten piekarnik Whirlpool dla większej wygody ma łatwo przesuwające się półki.

Czyszczenie i konserwacja
Zaawansowane programy i opcje czyszczenia oraz łatwa w czyszczeniu powłoka wewnętrzna i zewnętrzna.

KATALITYCZNA
Samoczyszczące panele.
Panele katalityczne wewnątrz piekarnika podczas pieczenia eliminują wszelkie rozlane i rozsypane resztki jedzenia.

Pojemność
Pojemność piekarnika, wyrażona w litrach.

KOMORA XXL
Tyle przestrzeni, ile potrzebujesz.
Komora XXL Twojego piekarnika ma pojemność 75 litrów oraz pięć możliwych ustawień półek.

Klasa energetyczna
Klasa energetyczna piekarnika. Im wyższa klasa, tym większa wydajność energetyczna urządzenia.

KLASA ENERGETYCZNA
Wyjątkowa oszczędność energii.
Piekarniki klasy energetycznej A/A+ mają doskonałą efektywność energetyczną, co zapewnia mniejsze zużycie energii oraz
niższe rachunki za prąd.
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KLASA ENERGETYCZNA A+
Zwiększona energooszczędność.
Dzięki klasie energetycznej A+, to urządzenie Whirlpool jest nie tylko bardzo wydajne lecz również wysoce energooszczędne.

Specyfikacje
Cechy piekarnika do zabudowy Whirlpool: zaawansowana technologia elektryczna umożliwia oszczędne gotowanie potraw.
Wyjątkowa technologia 6-ty Zmysł umożliwia wybór spośród różnorodnych zaprogramowanych wcześniej ustawień, dzięki
którym piekarnik automatycznie dopasuje ustawienia gotowania, temperatury i czasu, zapewniając doskonałe rezultaty.
Innowacyjna funkcja Cook3 umożliwia gotowanie trzech oddzielnych potraw jednocześnie bez ryzyka pomieszania zapachów.
Funkcja Ready2Cook wykorzystuje potężny system konwekcyjny w celu szybkiego osiągnięcia odpowiedniej temperatury,
całkowicie eliminując konieczność wcześniejszego nagrzewania. Funkcja pieczenia pizzy i chleba.

DANE TECHNICZNE
Głębokość niszy (mm)
0
Maksymalna wysokość niszy (mm)
0
Rodzaj urządzenia
Do zabudowy
Wysokość zapakowanego urządzenia (mm)
690
Waga brutto (kg)
35
Głębokość zapakowanego urządzenia (mm)
650
Natężenie (A)
16
Moc przyłączeniowa (W)
3650
Szerokość urządzenia (mm)
595
Długość kabla przyłączeniowego (cm)
90
Wysokość urządzenia (mm)
595
Minimalna wysokość niszy (mm)
0
Waga netto (kg)
33
Kod EAN
8003437833786
Szerokość zapakowanego urządzenia (mm)
630
Głębokość urządzenia (mm)
564

EFEKTYWNOŚĆ
Zużycie energii w cyklu w trybie tradycyjnym - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE)
0.91
Klasa efektywności energetycznej
A+
Zużycie energii w cyklu w trybie z włączonym wentylatorem - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE)
0.7

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
System czyszczenia
Panele katalityczne na części ścian
Pojemność użytkowa (komory) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/EC)
73
Sterowanie
Elektroniczne
Rodzaj zasilania
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Elektryczna

Whirlpool AMW730IX

•
•
•
•
•
•
•
•

Technologia 6-ty Zmysł
Powłoka zewnętrzna: Silver Ice
Pojemność: 31 l
System emisji mikrofal 3D
Liczba poziomów mocy: 8
Moc grilla: 800 W
Moc mikrofal: 1000 W
Ilość programów: 9

Linia ABSOLUTE- Minimalistyczny Design
Urządzenia z nowej linii ABSOLUTE wprowadzają innowacyjne spojrzenie na świat urządzeń. Minimalistyczny i nowoczesne
kształty tworzą prosty, ale elegancki wizerunek, który doskonale uzupełnia styl dzisiejszych kuchni. Nowoczesny panel
sterowania zapewnia prostą obsługę i kontrolę urządzenia.
Centralne pokrętło sterowania
Centralne pokrętło z logiem 6-ty Zmysł jest unikalnym elementem zapewniającym interakcję między użytkownikiem a
Kuchenka mikrofalową. Zostało ono zaprojektowane w celu zapewnienia intuicyjnej obsługi urządzenia.
Technologia 6-ty Zmysł
Technologia 6-ty Zmysł pozwala użytkownikowi osiągać doskonałe rezultaty dla pięciu kategorii żywności, automatycznie
ustawiając odpowiednie parametry podgrzewania. Podgrzewanie, gotowanie oraz przyrządzanie potraw dzięki unikalnej
technologii Crisp nigdy nie było tak proste . Osiągnij wyjątkowe rezultaty przy minimalnym nakładzie wysiłku.
Funkcja Crisp
Funkcja Crisp jest opatentowanym rozwiązaniem firmy Whirlpool, które umożliwia przygotowanie chrupiących i idealnie
upieczonych potraw w zaledwie kilka minut. Funkcja ta pozwala uzyskać chrupiące potrawy przygotowywane według
tradycyjnych przepisów, jak równiez piec i smażyć bez użycia oleju. Za przygotowanie wewnętrznej części dania odpowiadają
mikrofale, jego wierzch przyrumienia się dzięki grillowi, natomiast spód dzięki specjalnemu talerzowi Crisp wykonanemu z
materiału nagrzewającego się do bardzo wysokiej temperatury, co gwarantuje doskonałe przypieczenie i przyrumienienie
potrwy od spodu.
Powłoka Silver Ice
Dzięki najnowszym osiągnięciom technologii w zakresie pielęgnacji urządzeń ze stali nierdzewnej tłuszcz, odciski palców i kurz
dają się z łatwością usunąć. Zastosowanie specjalnej powłoki Silver Ice chroni urządzenia ze stali nierdzewnej przed
zadrapaniami i sprawia, że na ich wyglądzie nie odciska piętna upływający czas. Będą zawsze prezentować się idealnie.

OZNACZENIE MODELU AMW 730/IX
EAN 8003437394768
12nc 858773001900
Linia wzornicza Absolute
PANEL STEROWANIA
Sterowanie centralne pokrętło
Wyświetlacz Absolute D1
Kolor wyświetlacza biały
DANE TECHNICZNE
Technologia 6-ty Zmysł •
Front metal
Kolor inox
Powłoka zewnętrzna Silver Ice
Pojemność 31 l
System emisji mikrofal 3D •
Liczba poziomów mocy 8

wygenerowano w programie shopGold

Moc grilla 800 W
Moc mikrofal 1000 W
Moc termoobiegu W
FUNKCJE
Ilość programów 9
Crisp (potrawy chrupiące) 6-ty Zmysł
Jet Defrost (szybkie rozmrażanie) •
Jet Start (szybkie podgrzewanie) •
Grill •
Grill Combi (grill + mikrofale) •
Turbogrill Turbogrill Combi (turbogrill + mikrofale) Rozmrażanie w trybie ręcznym •
Auto Cook (auto gotowanie) 6-ty Zmysł
Wstępne nagrzewanie mikrofali Tryb Asystenta Termoobieg Termoobieg + Mikrofale Auto Reheat (automatyczne podgrzewanie) 6-ty Zmysł
Auto Soft (zmiękczenie) /Auto Melt (topnienie) Steam (gotowanie na parze) CECHY
Minutnik •
Zegar 24h •
Zabezpieczenie przed dziećmi •
Otwieranie drzwi w dół
AKCESORIA
Talerz obrotowy •
Średnica talerza obrotowego 325 mm
Ruszt •
Steamer Talerz Crisp •
Uchwyt do talerza Crisp •
Pokrywka Blacha do pieczenia WYMIARY
Wymiary urządzenia (W) 385 mm
Wymiary urządzenia (S) 595 mm
Wymiary urządzenia (G) 468 mm
Wymiary niszy do instalacji (W) 380 mm
Wymiary niszy do instalacji (S) 560 mm
Wymiary niszy do instalacji (G) 550 mm
Waga netto (kg) 27 kg
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