
• Inhoud ovenruimte 25 liter
• Jet Start: razendsnel verwarmen
• Autosteam-functie
• Stoomfunctie met stoomschaal
• Brood ontdooien
• Magnetron 800 Watt
• Geïntegreerde handgreep
• Maximale diameter bord:214 mm
• Bedieningspaneel met aanraakscherm
• Draaideur, scharnieren links
• Grillrooster
• Crisperplaat en handgreep
• Stoomfunctie met stoomschaal
• Crispfunctie met crispplaat
• Gemakkelijk te reinigen
• Automatische programma's
• Beoordeling aansluitingen: 2250 W
• Verwarmingselement Grill
• 1000 W Grillvermogen
• Kinderslot
• 7 vermogensstanden
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 320x490x426 mm
• Magnetron 800 Watt, 7 vermogens
• 3 kookmethodes: magnetron, grill en stomen
• Zilver/zwart afwerking, 25 L
• AutoClean
• AutoCook
• Elektronisch aanraakbedieningspaneel
• Geen draaiplateau

Whirlpool vrijstaande magnetron: kleur zilver - MWF
427 SL

Kenmerken van deze Whirlpool vrijstaande magnetron:
kleur zilver. Grillfunctie. Crisp functie, voor heerlijk krokante
quiches, pizza's en pasteitjes. Stoomfunctie, voor gezonde,
lichte en smakelijke maaltijden met één druk op de knop.

Stoom
Gezonde, gestoomde maaltijden. Stomen biedt de
gezondste manier om te koken, serveer gezonde,
gestoomde gerechten met één druk op de knop

Grill
Snel grillen, nog sneller reinigen. De krachtige grill
functie van uw magnetrons biedt dezelfde heerlijke
resultaten als een traditionele oven. De kantelmodus
van de grill zorgt voor eenvoudige reiniging.

Bread Defrost
Altijd vers brood. Dankzij de BreadDefrost functie kunt
u in een handomdraai genieten van ontdooid brood
dat zo krokant en heerlijk is alsof het net vers is
gebakken, met één druk op de knop.

JetStart
Buitengewoon snel opwarmen. De JetStart functie
geeft maximaal 30 seconden een temperatuur boost
aan de magnetron zodat u snel vloeibare gerechten op
kunt warmen.

ChefMenu
Tot 40 voorgeprogrammeerde recepten. Selecteer een
van de 40 vooraf ingestelde recepten en de magnetron
stelt het ideale programma en de tijd in. Het apparaat
houdt zelf de voortgang van het kookproces in de
gaten voor een perfect resultaat.

Kinderslot
Veiligheid voorop. Om de veiligheid van uw kinderen te
waarborgen zorgt het kinderslot ervoor dat kinderen
het apparaat niet per ongeluk kunnen aanzetten.

Crisp
Niet te evenaren knapperigheid. Dankzij de Crisp-
functie en de speciale Crisp plaat kunt u de
knapperigste pizza, cake of quiche bereiden.

Transparante deur
De getinte deur verandert van diep zwart naar
transparant tijdens het opwarmen. Hierdoor kun je het
voedsel beter in de gaten houden!

Auto Clean
Om het apparaat intern schoon te maken hoeft de
consument alleen een kom water in de magnetron te
plaatsen en de Auto Clean functie te selecteren. De
natuurlijke kracht van stoom maakt de voedselresten
binnen een paar minuten los waardoor ze makkelijk
weggeveegd kunnen worden.
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BELANGRIJKBELANGRIJKSSTE KENMERKENTE KENMERKEN
Productgroep Magnetron

Productnaam MWF 427 SL

Belangrijkste kleur van het product Zilver/zwart

Type magnetron Magnetron met grillfunctie

Uitvoering Vrijstaand

Deurtype Draaideur

Type besturing Elektronisch

Type bedienings- en signaleringselementen LCD

Extra bereidingsmethode grill Ja

Crisp ja

Crisp Fry Nee

Stomen ja

Extra bereidingsmethode heteluchtfunctie Nee

Klok Ja

Automatische programma's Ja

Hoogte van het product 320

Breedte van het product 490

Diepte van het product 426

Nettogewicht 15.5

Inhoud binnenruimte 25

Draaiplateau Nee

Diameter draaiplateau 0

Geïntegreerd reinigingssysteem Nee

TETECHNISCHE KENMERKENCHNISCHE KENMERKEN
Stroom 10

Spanning 220-230

Frequentie 50

Lengte elektriciteitssnoer 90

Type stekker Schuko

Timer ja

Grillvermogen 1000

Type grill Verwarmingselement

Materiaal ovenruimte Geverfd

Binnenverlichting Ja

Extra bereidingsmethode grill Ja

Positie binnenverlichtingspunten Rechterkant

Maximale luchtstroom 0

Minimale luchtstroom 0

Geluidsvermogen bij max. snelheid (2010/30/EU) 0

Geluidsvermogen bij min. snelheid (2010/30/EU) 0

VERBRUIKVERBRUIKSSWWAARDENAARDEN
6th Sense / Dynamic Intelligence Nee

Aantal vermogensstanden 7

Maximaal magnetronvermogen 800

Bread Defrost ja

Jet Defrost Nee

Jet Start ja

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