
• Sistem de curăţare catalitic
• Clasă energetică A
• Cavitate 65 litri
• Funcţia Decongelare
• Preparare cu ventilator cu funcţia aer forţat
• Ventilator turbo
• Grill
• Interior emailat uşor de curăţat
• Funcţie Turbo Grill
• Funcţie Produse de patiserie
• Grill înclinabil pentru curăţare uşoară
• Preparare convenţională
• "Butoane" acţionate prin apăsare
• Numărul geamurilor uşii: 2
• Temporizator
• Grill 2500 W
• 1 grătar

Cuptor incorporabil electric Whirlpool: culoare negru
- AKP 275/NB

Specificatii cuptor incorporabil Whirlpool: avanatajul gatirii
electrice te ajuta sa economisesti timp si energie.

Multifunctional 8
Metode de gatit multiple. Datorita caracteristicilor
Multifunction 8 ai optiuni de gatire flexibile, astfel incat
vei avea un preparat perfect indiferent de reteta.

Rafturi glisante
Specificatiile acestui cuptor Whirlpool aduce si rafturi
glisante pentru un spatiu mai incapator.

Push Push
Butoanele cu design tip "push push" asigura usurinta in
utilizare dar si un aspect premium.

Catalitic
Panourile catalitice face ca curatarea cuptorului sa fie
extrem de usoara.

Cavitate standard
Acest cuptor ofera specificatii standard a capacitatii.

Clasa de energie
Clasa de enegie remarcabila. Indiferent de clasa
energetica A/A+ te bucuri de rezultate excelente si
consum mai mic.

Clasa energetica A
O mai buna eficienta energetica. Cu clasa A de energie,
acest aparat Whirlpool iti va permite sa te bucuri atat
de performanta ideala cat si de un consum excelent de
energie.
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MAIN FEMAIN FEAATURETURESS
Grup de produse Cuptor

Codul comercial AKP 275/NB

Culoarea principală a produsului Negru

Tipul de construcție Incorporabil

Tip de control Mecanic si electronic

Tipul de control al setărilor -

Există controale integrate pentru plite? Fara

Ce fel de plite pot fi controlate? -

Programe automate Da

Curent (A) 16

Tensiune (V) 220-240

Frecvență (Hz) 50/60

Length of Electrical Supply Cord (cm) 90

Tip de conectare Fara

Adâncimea cu ușă deschisă la 90 grade (mm) -

Înălțimea produsului 595

Lățimea produsului 595

Adâncimea produsului 564

Înălțime minimă a nișei 0

Lățime minimă a nișei 0

Adâncime nișă 0

Greutate netă (kg) 33

Volum utilizabil (al cavității) 60

Sistem integrat de curățare Cataliza partiala

Grilajele cavității 1

Tăvi 2

TETECHNICAL FECHNICAL FEAATURETURESS
Cronometru -

Controlul duratei Electronic

Opțiuni de setare a timpului Start si stop

Dispozitiv de siguranță -

Lumină interioară Da

Numărul de lămpi interioare ale cavității 1

Poziția luminilor interioare ale cavității Spate

Ghidajele cuptorului din cavitate Telescopic

Sonda cavității Fara

ENERENERGGY LABELY LABEL
Admisie energie Electric

Tip de energie a cavității Electricitate

Clasa de eficiență energetică - NOU (2010/30 / UE) A

Consumul de energie pe ciclu convențional - NOU (2010/30 / UE) 0.85

Consumul de energie pe ciclu de convecție forțată a aerului - NOU (2010/30 / UE) 0.78

Whirlpoool
AKP 275/NB

65 0.78

0.85
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