
• Crisp-funksjon, lag mat og bak på rekordtid
• Ovnsvolum: 31 liter
• Jet Start: hurtigstart på full effekt (30 sek/trykk)
• Jet Defrost-funksjon, rask og jevn tining
• Maks. mikrobølgeeffekt: 1000 W
• Digital timer (90 min)
• Gripevennlig håndtak
• Roterende bunnplate, diameter: 32 cm
• Tallerkenens maks. diameter: 315 mm
• Ventilasjon framme
• Døren åpnes nedover
• Medfølger: Crisp-panne
• Crisp-funksjon med Crisp-plate
• 3 tilberedningsfunksjoner: mikrobølger, grill, crisp
• Grillrist
• Ovnsrom med non-stick-overflate som er lett å rengjøre
• Gjenoppvarming

Whirlpool integrert mikrobølgeovn: farge rustfritt stål
- AMW 735 IX

Denne integrerte mikrobølgeovnen fra Whirlpool har
følgende funksjoner: rustfritt stål-farge. Enestående stor
plass inni. Grillfunksjon. Crisp-funksjon, for utrolig sprø
quiche, pizza og paier. Jet Defrost, superrask og jevn
opptiningsfunksjon.

Dual Crisp
Nyt uslåelig sprøthet på utsiden og en deilig myk
innside, med DualCrisp. En eksklusiv teknologi fra
Whirlpool. To mikrobølge antennepunkter for perfekt
og jevn tilberedning av maten fra utsiden til innsiden

Grill
Rask grilling, raskere rengjøring. Den kraftige grill-
funksjonen på mikrobølgeovnen gir samme resultater
som en tradisjonell ovn. Vippebevegelsen til grillen
gjør også rengjøringen enklere.

JetDefrost
Rask tining. Bruk det unike JetDefrost 3D-systemet til å
tine mat effektivt og enkelt i mikrobølgeovnen.

Jet-start
Enestående oppvarmingsfart. Jet-start-dunksjonen
forsterker varmen inne i ovnen til det maksmale i 30
sekundene, og gir dermed den ideelle temperaturen
for å varme opp mat med høyt vanninnhold, som
tynne supper og drikke.

Quartz grill
En ideell kjøkkenopplevelse. Quartz Grill varmer opp
og steker maten raskere enn en tradisjonell infrarød
grill. Det er ressurseffektiv, reduserer
energikostnadene, og helt selvrensende.

3Dry Technology
Perfekt tilberedt. Det revolusjonerende 3D-
teknologisystemet garanterer en jevn varmesirkulasjon
gjennom et 3-dimensjonelt varmedistribusjonssystem,
slik at du kan nyte jevnt tilberedt mat ved å bare trykke
på en knapp.

31 liter kapasitet
Mer plass til matkreasjoner. Whirlpool
mikrobølgeovnen tilbyr deg en fremragende 31-liters
kapasitet, hvilket sikrer at du alltid har masse plass til å
utforske nye oppskrifter.

Fingeravtrykkavstøtende
Enkel å gjøre ren. Den fingeravtrykkavstøtende
behandlingen gjør det enkelt å fjerne fingeravtrykk,
støv og riper. Enklere rengjøring enn noen gang.

Oppvarmingsfunksjon
Raskere oppvarming. Ha måltidet ferdigoppvarmet på
få minutter med oppvarmingsfunksjonen.
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PRPRODUKTINFODUKTINFORMASORMASJONJON
Produktgruppe Mikrobølgeovn

Handelsbetegnelse AMW 735 IX

Hovedfarge på produktet Stainless steel

Type mikrobølgeovn Mikro + Grillfunskjon

Konstruksjonstype Bygg-inn

Betjeningstype Elektronisk

Type betjeningsinnstillinger og varselenheter LCD

Ekstra tilberedningsmetode grill Ja

Crisp Yes

Steam No

Ekstra tilberedningsmetode viftefunksjon Nei

Klokke Ja

Automatiske programmer Ja

Høyde på produktet 385

Bredde på produktet 595

Dybde på produktet 468

Minste nisjehøyde 380

Minste nisjebredde 556

Nisjedybde 550

Nettovekt 26.8

Ovnens kapasitet 31

Roterende tallerken Ja

Diameter roterende tallerken 325

Integrert rengjøringssystem No

TEKNISKE SPETEKNISKE SPESIFIKASSIFIKASJONERJONER
Strøm 10

Spenning 230

Frekvens 50

Lengden på strømledningen 135

Støpseltype Schuko

Timer Yes

Grilleffekt 800

Grilltype Kvarts

Materiale inne i ovnen Rustfritt stål

Innvendig belysning Ja

Ekstra tilberedningsmetode grill Ja

Plassering av innvendige lamper Right side

FFORBRUKORBRUK
6th sense No

Antall effektnivåer 7

Maksimal mikrobølgeeffekt 1000

Bread defrost No

Jet defrost Yes

Jet start Yes
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