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Kuchnia Mikrofalowa Whirlpool AMW
730 SD Natychmiastowa wysyłka!
Cena

1 698,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

AMW730SD

Kod producenta

AMW730SD

Opis produktu
•
•
•
•
•
•
•
•

Technologia 6-ty Zmysł
Powłoka zewnętrzna: Nie
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 potrawy od spodu.

Dane techniczne
OZNACZENIE MODELU AMW 730/SD
EAN 8003437394980
12nc 858773001960
Linia wzornicza Absolute
PANEL STEROWANIA
Sterowanie centralne pokrętło
Wyświetlacz Absolute D1
Kolor wyświetlacza biały
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DANE TECHNICZNE
Technologia 6-ty Zmysł •
Front szkło
Kolor szampański
Powłoka zewnętrzna Pojemność 31 l
System emisji mikrofal 3D •
Liczba poziomów mocy 8
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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