
• Technologia 6th Sense
• Wnęka 32 L
• Klasa energetyczna A
• 30 przepisów
• Ulubione
• Tacka do gotowania na parze
• Regulowana temperatura (°C): 40°C - 100°C
• Poziomy gotowania 3
• Blacha-ociekacz
• Metoda gotowania: Jednoczesnego gotowanie na parze
• Zintegrowany uchwyt
• Objętość zbiornika na wodę 2 L
• Tryb otwierania drzwiczek: opuszczane
• Chowane pokrętła
• Wyświetlacze LCD z wyświetlaczem liter pełnego tekstu

na biało
• Blokada przed przypadkowym uruchomieniem

Piekarnik parowy Whirlpool: kolor inox - AMW 599
IXL

Cechy piekarnika parowego do zabudowy Whirlpool:
przestronna pojemność wynosząca 32 litrów. Ekskluzywna
technologia 6th Sense ponownie podgrzewa i rozmraża
żywność przy użyciu pary, chroniąc cenne wartości
odżywcze, witaminy, minerały, zapewniając świeży smak.
Rewolucyjna obróbka nanotechnologiczna iXelium chroni
urządzenie przed śladami palców, zadrapaniami i kurzem,
gwarantując idealny połysk. Tryb ECO dla ekologicznego,
oszczędnego gotowania. Wyjątkowe rezultaty gotowania
dzięki technologii ForcedAir+.

Funkcja Reheat
Szybkie odgrzewanie. Potrawy odgrzewane będą
smakowały tak samo wybornie jak świeżo
przyrządzone dzięki szybkiej intuicyjnej funkcji Reheat.

Funkcja rozmrażania
Rozmrażanie bez wysiłku. Funkcja rozmrażanie
delikatnie rozmraża żywność, aby w krótkim czasie
zapewnić doskonały smak i strukturę.

Termoobieg parowy
Doskonałe rezultaty gotowania. Piekarnik parowy firmy
Whirlpool łączy wydajność, termoobieg, który
umożliwia równomierne i dokładne ugotowanie
potraw, wraz ze zdrowym, naturalnym działaniem pary.

ForcedAir
Zamknij smak w środku. Dzięki technologii Forced Air
wstępnie ogrzane powietrze jest rozprowadzane w
piekarniku parowym poprzez innowacyjny system
konwekcji, co sprawia, że Twoje potrawy są soczyste.

Elektroniczny typ sterowania
Wygodne sterowanie elektroniczne zapewnia dokładne
ustawienie temperatury.

iXelium
Trwały połysk. Dzięki rewolucyjnej powłoce iXelium
mikrofalówka jest zabezpieczona przed zadrapaniami i
korozją, dzięki czemu zawsze się pięknie błyszczy.
Łatwo się też ją czyści: wystarczy woda i miękka
szmatka.

Klasa energetyczna A
Piekarniki Whirlpool o wysokiej klasie energetycznej
zapewniają wyjątkową oszczędność energii i skutecznie
skracają czas pieczenia.

Typ pokręteł
Ten piekarnik parowy Whirlpool ma nowoczesne gałki
chowane w panelu sterowania, nadające mu
współczesny wygląd i czyste linie.
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DDANE OGÓLNEANE OGÓLNE
Grupa produktowa Piekarnik parowy

Nazwa serii AMW 599 IXL

Dominujący kolor produktu Inox

Typ budowy Do zabudowy

Sterowanie Elektroniczne

Elementy obsługi i sygnalizacji LCD

Rodzaj urządzeń sterujących Push push knobs + buttons

Sposób grzania Combi steam

Wymuszony obieg powietrza Tak

Gorące powietrze z parą Tak

Podgrzewanie Tak

Rozmrażanie Tak

Connectivity -

Sous vide Brak

Natężenie 10

Napięcie 230

Częstotliwość 50

Długość przewodu zasilającego 125

Rodzaj wtyczki Schuko

Ilość sposobów grzania 3

Wysokość urządzenia 455

Szerokość urządzenia 595

Głębokość urządzenia 537

Minimalna wysokość niszy 450

Minimalna szerokość niszy 556

Głębokość niszy 550

Waga netto 31

Pojemność użytkowa 32

Pojemność zbiornika na wodę 2

6th Sense / Dynamic Intelligence Szósty Zmysł

Drabinki boczne 1

Blachy do pieczenia 1

Steam tray Tak

DDANE TEANE TECHNCZNECHNCZNE
Number of glasses in door -

Kontrola czasu Elektroniczne

Lokalizacja generatora pary Na zewnątrz komory

Zabezpieczenie -

Liczba lamp wewnętrznych 1

Surface treatment -

Prowadnice piekarnika -

Termosonda Brak

EFEKTYWNOŚĆEFEKTYWNOŚĆ
Regulacja temperatury 40°C - 100°C

Moc przyłączeniowa 1450

Klasa energetyczna A

Standardowe zużycie energii 0

Moc wentylatora (W) 1400
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