
• 6TH SENSE
• Energieklasse A
• Inhoud ovenruimte 29 liter
• Koude luchtcirculatie (ontdooien)
• Hete Lucht
• Aantal glazen in deur: 3
• Kinderslot
• 1 rooster
• 1 bakplaat
• Elektronische temperatuurregeling
• Spiegel Glas en roestvrij staal Afwerking onderkant

voorzijde
• Nismaat (HxBxD): %Z_NICHE_SIZE% mm
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 455x595x537 mm
• Productsegment: Premium
• Capaciteit watertank: 1,5 L

Whirlpool integreerbare oven: Kleur inox - AMW 591/
IXL

Kenmerken van deze Whirlpool inbouwoven: de exclusieve
6TH SENSE technologie laat u kiezen uit diverse
voorgeprogrammeerde recepten. Uw oven past de
kookinstellingen, temperatuur en kooktijd automatisch aan,
voor een gegarandeerd perfect resultaat.

6TH SENSE technologie
30 automatische recepten. Dankzij de 6TH SENSE
technologie kunt u razendsnel koken als een topchef
en op de meest intuïtieve manier, met slechts één
handeling, u hoeft alleen maar één van de 30 vooraf
ingestelde recepten te kiezen.

Full touch LCD tekstdisplay
Een intuïtief, full touch display met 6 traditionele
functies, 14 speciale functies en 30 automatische
programma's. U kunt ook 10 van uw favoriete recepten
opslaan.

iXelium
Langdurige glans. De revolutionaire iXelium
nanotechnologie behandeling beschermt uw oven
tegen krassen en verzekert een perfecte glans. Het is
makkelijk te reinigen: u heeft enkel water en een
zachte doek nodig.

Eenvoudig reinigen
Om de oven te reinigen gebruikt u enkel warm water
en een zachte doek. Er zijn geen agressieve
chemicaliën of reinigingsmiddelen nodig.

Elektronische bediening
Elektronische controle van de temperatuur.

Compacte ovenruimte
Deze Whirlpool oven beschikt over een compacte
ovenruimte.

Energieklasse
Buitengewone energiebesparing. Een oven in de A/A+
energieklasse verbruikt minder energie waardoor u
bespaart op verbruik en uw energierekening lager
wordt.

AMW 591/IXL
12NC: 858759101910
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BELANGRIJKBELANGRIJKSSTE KENMERKENTE KENMERKEN
Productgroep Oven

Productnaam AMW 591/IXL

Belangrijkste kleur van het product Roestvrij staal

Uitvoering Inbouw

Type besturing Elektronisch

Type bedienings- en signaleringselementen LCD

Is de bediening van de kookplaat (deels) geïntegreerd? -

Welk type kookplaat kan worden geregeld? -

Automatische programma's Nee

Stroom 10

Spanning 230

Frequentie 50

Lengte elektriciteitssnoer 125

Type stekker Schuko

Diepte met 90° geopende deur -

Hoogte van het product 455

Breedte van het product 595

Diepte van het product 537

Minimale nishoogte 450

Minimale nisbreedte 556

Nisdiepte 550

Nettogewicht 31

Bruikbare inhoud (van ovenruimte) 32

Geïntegreerd reinigingssysteem -

Roosters 1

Bakplaten 1

TETECHNISCHE KENMERKENCHNISCHE KENMERKEN
Timer ja

Tijdregeling Elektronisch

Opties tijdinstelling Start en stop

Veiligheidssysteem -

Binnenverlichting Ja

Aantal binnenverlichtingspunten 1

Positie binnenverlichtingspunten -

Ovengeleiders Roosters

Braadthermometer Nee

VERBRUIKVERBRUIKSSWWAARDENAARDEN
Energietype -

Energietype Elektriciteit

Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EU) A

Energieverbruik per cyclus conventioneel - NIEUW (2010/30/EU) 0

Energieverbruik per cyclus hetelucht convectie - NIEUW (2010/30/EU) 0.6
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