
• Crisp
• Inhoud ovenruimte 31 liter
• Jet Start: razendsnel verwarmen
• Jet Defrost: extra snel ontdooien
• Turbo hete lucht (50-250°C)
• Magnetron 1000 Watt
• Digitale timer tot 90 minuten
• Uitstekende handgreep
• Draaiplateau Ø 32 cm
• Maximale diameter bord:370 mm
• Bedieningspaneel met aanraakscherm
• Ventilatie aan de voorkant
• Drop down opening
• Crisperplaat en handgreep
• Crispfunctie met crispplaat
• Grill gecombineerd (grill + magnetron)
• Vermogen hetelucht: 1400 W
• Heteluchtrooster
• Opwarmen
• Beoordeling aansluitingen: 2300 W
• Kwarts-grill
• 800 W Grillvermogen
• I-Cook timer met LCD display
• Kinderslot
• Grill 800 Watt
• 7 vermogensstanden
• 3-D Distributiesysteem
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 385x595x468 mm
• Magnetron 1000 Watt, 7 vermogens
• Maximale nishoogte: 385 mm
• 31 L binnenvolume met draaiplateau van 32 cm
• 3 kookmethodes: magnetron, grill en turbo hete lucht
• Ovenruimte in roestvrij staal
• iXelium-afwerking, 31 L
• Maximale nismaat hxbxd: 385x568x550 mm

Whirlpool integreerbare microgolfoven: Kleur inox -
AMW761/IXL

Kenmerken van deze Whirlpool inbouwmicrogolfoven: kleur
inox. Uitzonderlijke binnenruimte. Combinatietechnologie
die de kookflexibiliteit van traditionele ovens biedt.
Crispfunctie, voor heerlijk krokante quiches, taarten en
pizza's. Prachtig en hoogwaardig design.

Dual Crisp
Extra krokant vanbuiten en heerlijk zacht vanbinnen:
met DualCrisp lukt het altijd. Een exclusieve
technologie van Whirlpool. Het gerecht wordt zowel
van onder als van boven verwarmd, zodat ook de
onderkant gelijkmatig wordt bereid.

Jet Defrost
Snel ontdooien. Gebruik de unieke Jet Defrost functie
om bevroren voedsel snel en gelijkmatig te ontdooien
in uw microgolfoven.

Turbo hete lucht
Behoud de smaak. De hete lucht wordt gelijkmatig
rondom het voedsel verdeeld waardoor gerechten
heerlijk mals en sappig worden bereid.

Jet Start
Buitengewoon snel opwarmen. De Jet Start functie
activeert de microgolfoven gedurende maximaal 30
seconden met het maximum vermogen. Ideaal om snel
dranken of soep op te warmen.

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

Kwartsgrill
Zuiniger, sneller en zelfreinigend. Met de kwartsgrill
kunt u gerechten nog sneller bereiden of opnieuw
opwarmen dan met een traditionele infraroodgrill.

Capaciteit 31 liter
Meer ruimte voor uw kookcreaties. Deze Whirlpool
microgolfoven heeft een capaciteit van 31 liter, u heeft
altijd genoeg ruimte heeft om nieuwe recepten te
proberen.

Jet Preheat
Waarom wachten? Met de Jet Preheat functie kunt u
razendsnel beginnen met koken. Selecteer de
gewenste temperatuur wanneer de microgolfoven nog
leeg is, de Jet Preheat functie zorgt ervoor dat de
microgolfoven in enkele minuten de gewenste
temperatuur heeft bereikt.

AMW761/IXL
12NC: 858776101900

EAN-code: 8003437394607

www.whirlpool.eu



BELANGRIJKBELANGRIJKSSTE KENMERKENTE KENMERKEN
Productgroep Magnetron

Productnaam AMW761/IXL

Belangrijkste kleur van het product Stainless steel

Type magnetron Combimagnetron

Uitvoering Inbouw

Type besturing Elektronisch

Type bedienings- en signaleringselementen LCD

Extra bereidingsmethode grill Ja

Crisp Yes

Stomen No

Extra bereidingsmethode heteluchtfunctie Ja

Klok Ja

Automatische programma's Nee

Hoogte van het product 385

Breedte van het product 595

Diepte van het product 468

Minimale nishoogte 380

Minimale nisbreedte 556

Nisdiepte 550

Nettogewicht 29

Inhoud binnenruimte 31

Draaiplateau Ja

Diameter draaiplateau 325

Geïntegreerd reinigingssysteem No

TETECHNISCHE KENMERKENCHNISCHE KENMERKEN
Stroom 10

Spanning 230

Frequentie 50

Lengte elektriciteitssnoer 135

Type stekker Schuko

Timer Yes

Grillvermogen 800

Type grill Kwarts

Materiaal ovenruimte Roestvrij staal

Binnenverlichting Ja

Extra bereidingsmethode grill Ja

Positie binnenverlichtingspunten Rechterkant

VERBRUIKVERBRUIKSSWWAARDENAARDEN
6th Sense / Dynamic Intelligence No

Aantal vermogensstanden 7

Maximaal magnetronvermogen 1000

Bread Defrost No

Jet Defrost Yes

Jet Start Yes
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