
• „6TH Sense“ technologija
• „6TH Sense“ „CRISP“ funkcija su „CRISP“ lėkšte
• Ertmė 33 l
• „Jet Start“: greitas maisto pašildymas
• „Jet Defrost“: greitas pašildymas
• Garų funkcija
• Duonos atitirpinimo funkcija
• 950 W mikrobangų krosnelė
• Išsikišusi rankena
• 36 cm lėkštė
• Atidarymas į apačią
• Crisp lėkštė ir rankena
• Garų funkcija su garintuvu
• Crisp funkcija su Crisp lėkšte
• Mėgstamiausi
• Kombinuotas grilio gaminimas
• 5 gaminimo metodai: mikrobangos, grilis, priverstinis

oras, garinimas, Crisp
• Priverstinio oro galia: 1500 W
• Priverstinio oro grotelės
• Grilio tinklelis
• Lengvo valymo technologija
• Pašildymas
• Automatinės programos
• Galia: 2200 W
• Kvarcinis grilis
• 1200 W grilio galia
• Vaikų užraktas
• 7 galios lygiai
• Matmenys, AxPxG: 377x487x541 mm
• 950 W, 7 mikrobangų krosnelės galios lygiai
• 33 l ertmė su 36 cm lėkšte
• Kombinuota garų ir ventiliatoriaus mikrobangų krosnelė
• Nerūdijančio plieno ertmė
• Juodos apdaila, 33 l

„Whirlpool“ laisvai pastatoma mikrobangų krosnelė:
juoda spalva - JT 469 BL

„Whirlpool“ laisvai pastatomos mikrobangų krosnelės
charakteristikos: juoda spalva. Išskirtinė talpa. Kombinuota
technologija, užtikrinanti plačias tradicinės orkaitės maisto
ruošimo galimybes. Išskirtinė „6th SENSE“ technologija
įgalina automatinį trukmės, temperatūros ir energijos
vartojimo nustatymą gaminant maistą. „Crisp“ funkcija
suteikia galimybę idealiai kepti pyragus, picas, apkepus.

Garai
Sveiki garuose gaminti patiekalai bet kuriuo metu. Garų
technologija garantuoja sveikiausius ir skaniausius
patiekalus vos vienu palietimu.

JetDefrost
Greitas atitirpinimas. Naudokitės unikalia sistema
„JetDefrost 3D“, kad veiksmingai ir lengvai
atitirpintumėte maistą savo mikrobangų krosnelėje.

Oro cirkuliacija
Išsaugokite skonį. Dėl technologijos „Forced Air“
įkaitintas oras cirkuliuojamas jūsų mikrobangų
krosnelės viduje naudojant novatorišką konvekcinę
sistemą, kuri garantuoja jums drėgnus, sultingus
patiekalus.

Jet Start
Nepaprastas pašildymo greitis. Funkcija „JetStart“
pagreitina krosnelės įkaitimą per 30 sekundžių,
užtikrindama idealią temperatūrą, kad galėtumėte
pašildyti maistą su didesniu kiekiu skysčio, pavyzdžiui,
sriubas ar gėrimus.

6th SENSE tehnologija
Patikimas gaminimas. Dėl „6TH SENSE“ technologijos
jūsų mikrobangų krosnelė automatiškai nustato laiką,
temperatūrą ir energijos lygį gaminimo proceso metu.

Tobulai iškepta
Tobulai iškepta. Mūsų technologija nuolatos stebi jūsų
maisto kepimo progresą ir praneša, kada jis tinkamai
iškeptas ir paruoštas mėgautis.

XXL talpa
Visa jums reikalinga vieta. Ši „Whirlpool“ mikrobangų
krosnelė pasižymi XXL dydžio ertme, kurioje yra
pakankamai vietos jūsų kulinariniams kūriniams.

Geriausias dizainas
Geriausias dizainas. Inovatyvu, intuityvu ir gražu. Ši
„Whirlpool“ mikrobangų krosnelė pasižymi geriausiu
dizainu, sukurtu įkvėpti ir žavėti.

JT 469 BL
12NC: 858746999490

GTIN (EAN) kodas: 8003437859298

www.whirlpool.eu



PPAAGRINDINĖGRINDINĖS YPS YPAATYBĖTYBĖSS
Produkto grupė Mikrobangos

Komercinis kodas JT 469 BL

Pagrindinė gaminio spalva Juodos

Mikrobangų krosnelės tipas Kombinuota mikrobangų krosnelė

Konstrukcijos tipas Laisvai pastatomas

Durų atidarymas Rankena

Valdymo tipas Elektroninis

Valdymo nustatymų tipas LCD

Papildomas gaminimo metodas, grilis Taip

„Crisp“ Taip

Crisp Fry Ne

Garai Taip

Papildomas gaminimo metodas, gaminimas su ventiliatoriumi Taip

Laikrodis Taip

Automatinės programos Taip

Gaminio aukštis 377

Gaminio plotis 487

Gaminio gylis 541

Grynasis (neto) svoris (kg) 27.2

Ertmės talpa (l) 33

Besisukanti lėkštė Taip

Besisukančios lėkštės skersmuo (mm) 360

Integruota valymo sistema Ne

TETECHNINĖCHNINĖS SS SAAVYBĖVYBĖSS
Srovė (A) 11

Įtampa (V) 230

Dažnis (Hz) 50

Maitinimo laido ilgis (cm) 90

Kištuko tipas „Schuko“

Laikmatis Taip

Grilio galia (W) 1200

Grotelių tipas Kvarcas

Ertmės medžiaga Nerūdijantis plienas

Vidaus apšvietimas Taip

Papildomas gaminimo metodas, grilis Taip

Ertmės vidaus lempučių padėtis Galinė dešinė

Didžiausias oro srautas 0

Mažiausias oro srautas 0

Triukšmo lygis didžiausiu greičiu (2010/30 / ES) 0

Triukšmo lygis mažiausiu greičiu (2010/30 / ES) 0

ENERENERGINĖ KGINĖ KORORTELĖTELĖ
„6th Sense“ / „Dynamic Intelligence“ „6th Sense“

Galios lygių skaičius 7

Didžiausia mikrobangų galia (W) 950

Duonos atitirpinimas Taip

„Jet defrost“ Taip

„Jet start“ Taip

Energijos efektyvumo klasė - NAUJA (2010/30 / ES) - -
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