
• Ugnsvolym: 24 liter
• Jet Start: snabbstart på full effekt (30 sek/tryck)
• Jet Defrost funktion, snabb och jämn upptining
• Max. mikrovågseffekt: 750 W
• Digital timer (90 min.)
• Integrerat handtag
• Roterade bottenplatta, diameter: 28 cm
• Sidohängd lucka
• 2 tillagningsfunktioner: mikrovågor, gril
• Grillgaller
• Lättrengjort ugnsutrymme med non-stick yta
• Memo-funktion, spara upp till 10 favoritprogram
• Funktion för återuppvärmning
• automatiska program
• Anslutningsstorlek: 1850 W
• Kvartsgrill
• 800 W grill
• Barnlås
• 6 effektlägen
• Produktmått HxBxD: 287x474x402 mm
• 750 W, 6 effektlägen
• Roterande tallrik/Ugnsvolym: Ø 28 cm/24 liter
• Svart finish, 24 L
• AutoCook
• Elektronisk kontrollpanel

Whirlpool fristående mikrovågsugn: färg svart - MWA
268 BL

Denna fristående mikrovågsugn från Whirlpool är utrustad
med: svart färg. Grillfunktion. Jet Defrost-program för
supersnabb, jämn upptining.

Grill
Snabb grillning, snabbare rengöring. En effektiv grill
som ger maten fin färg. Kan fällas ned så att du lätt kan
hålla den ren.

JetDefrost
Supernabb upptining. Whirlpool Jet Defrost är en
supersnabb och jämn upptiningsfunktion tack vare den
jämna effektfördelningen som 3D-systemet ger.
Exempelvis så kan du tina 500 gram köttfärs på mindre
än tre minuter.

Återuppvärmning
Snabb och jämn uppvärmning. Mikro med en funktion
för återuppvärmning av färdiglagad mat, på några få
minuter är maten jämt uppvärmd och redo att
avnjutas..

JetStart
Snabbstart. Enkel snabbstartfunktion. Ett tryck på Jet
Start ger 30 sekunder tillagning på full effekt. Idealisk
för snabb uppvärmning där varje extra tryckning ger
ytterligare 30 sekunder tillagningstid på full effekt.
Perfekt för att t.ex. värma drycker och klara soppor.

Kvartsgrill
Fin stekyta på maten. Kvartsgrill som snabbt och
energieffektivt ger maten en gyllenstekt yta. Grillen är
självrengörande, matrester och fett bränns bort.

Barnlås
Säkerheten före allt. Den här Whirlpool-
mikrovågsugnen är utrustad med ett barnsäkert
startskydd som hindrar att barn av misstag startar
ugnen.

Värm&Tina
Behåll smaken. Den här Whirlpool-mikrovågsugnen har
en Reheat&Defrost-funktion som tinar och
återuppvärmer din mat med utmärkt resultat.

Auto Cook
Njut av en stor mängd läckra rätter och
matlagningsmöjligheter. De speciellt utvalda rätterna
passar olika livsstilar och kostvanor: hälsosam, fest,
etnisk eller vegetarisk med mera.
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PRPRODUKTEODUKTEGENSKAPERGENSKAPER
Produktgrupp Mikrovågsugn

Produktnamn MWA 268 BL

Färg Svart

Typ av mikrovågsugn Mikrovåg + grill

Konstruktion Fristående

Typ av reglage Elektronisk

Typ av kontrollinställning och signalenheter Lysrör

Grillfunktion Ja

Crisp Saknas

Steam Saknas

Varmluftsfunktion Saknas

Klocka Ja

Automatiska program Ja

Höjd 287

Bredd 474

Djup 402

Min inbyggnadshöjd i nisch 0

Min inbyggnadsbredd i nisch 0

Inbyggnadsdjup i nisch 0

Nettovikt 12.4

Ugnsvolym 24

Roterande tallrik Ja

Roterande tallrik, diameter 275

Typ av ugnsrengöring Saknas

TEKNISKA DTEKNISKA DAATTAA
Ström 9

Spänning 220-230

Frekvens 50

Nätkabelns längd 85

Elkontakt Schuko

Timer Ja

Max. grilleffekt 800

Typ av grill Kvarts

Material i ugnsutrymmet Målat

Invändig belysning Ja

Grillfunktion Ja

Placering av belysning Right side

ENERENERGI & PREGI & PRESSTTANDANDAA
6th Sense Saknas

Antal effektlägen 6

Max. mikrovågseffekt 750

Bread defrost Saknas

Jet defrost Ja

Jet start Ja
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