
• Ovnsvolum: 33 liter
• Jet Menu Crisp, automatisk program for tilberedning
• Jet Start: hurtigstart på full effekt (30 sek/trykk)
• Jet Defrost-funksjon, rask og jevn tining
• holde varm-funksjon
• Steam, automatisk program for damptilberedning
• Dampkokefunksjon
• Hevefunksjon
• Bread Defrost, funksjon for tining av fryst brød
• Maks. mikrobølgeeffekt: 900 W
• Gripevennlig håndtak
• Roterende bunnplate, diameter: 36 cm
• Døren åpnes nedover
• Medfølger: Crisp-panne
• Dampkokekar (3 deler)
• Crisp-funksjon med Crisp-plate
• Grillrist
• Ovnsrom med non-stick-overflate som er lett å rengjøre
• Gjenoppvarming
• automatisk program
• Tilkoplingseffekt: 2000 W
• Varmeelement Grill
• 1200 W grill
• 7 effektinnstillinger
• Produktmål HxBxD: 373x490x495 mm
• 900 W, 7 effektinnstillinger
• Roterende tallerken / ovnsvolum: Ø 36 cm /33 liter
• Mikrobølgeovn med dampkokefunksjon
• Ovnsrom i rustfritt stål
• Hvit overflatebehandling, 33 L
• Double Emission Technology - unik teknik som värmer

och tinar med perfekt jämnt resultat
• AutoClean
• DualCrisp
• AutoCook

Whirlpool frittstående mikrobølgeovn: farge hvit -
MWP 337 W

Denne frittstående mikrobølgeovnen fra Whirlpool har
følgende funksjoner: hvit 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

Steam
Sunne, dampekokte måltider, når som helst.
Dampteknologien gir de mest sunneste og mest
smakfulle oppskriftene, med et enkelt tastetrykk.

Dual Steam
Steam to disker samtidig med DualSteam-funksjonen.
Det perfekte verktøyet til å lage et helt sunt måltid på
kort tid uten å måtte smake

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.

ChefMenu
100 oppskrifter med et enkelt tastetrykk. Velg en av de
100 forhåndsprogrammerte oppskriftene, så justerer
ovnen automatisk koking/steking, temperatur og
tidsinnstillinger, og følge med kontinuerlig for et perfekt
resultat.

JetMenu
Auto-program. Mikro med JetMenu, auto-program for
oppvarming og for tilberedrning av ferdigmat, som er
enkle å bruke.

Ovnsstørrelse XXL
All den plassen du trenger. Denne mikrovågsugn fra
Whirlpool har et ovnsrom størrelse XXL, som gir ekstra
plass for dine kulinariske kreasjoner.

XXL display
Intuitively set the perfect cooking method with XXL
Display. Supreme Chef is provided with the largest text
assisted display on the market, designed to ensure
complete ease of use during the entire cooking
process.

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.

MWP 337 W
12NC: 859991537150
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PRPRODUKTINFODUKTINFORMASORMASJONJON
Produktgruppe Mikrobølgeovn

Handelsbetegnelse MWP 337 W

Hovedfarge på produktet Hvit

Type mikrobølgeovn Mikro + Grillfunskjon

Konstruksjonstype Frittstående

Døråpning Hengslet i underkant

Betjeningstype Elektronisk

Type betjeningsinnstillinger og varselenheter LED

Ekstra tilberedningsmetode grill Ja

Crisp Ja

Crisp Fry Nei

Steam Ja

Ekstra tilberedningsmetode viftefunksjon Nei

Klokke Ja

Automatiske programmer Ja

Høyde på produktet 373

Bredde på produktet 490

Dybde på produktet 495

Nettovekt 24.15

Ovnens kapasitet 33

Roterende tallerken Ja, stoppbar

Diameter roterende tallerken 360

Integrert rengjøringssystem Nei

TEKNISKE SPETEKNISKE SPESIFIKASSIFIKASJONERJONER
Strøm 10

Spenning 220-230

Frekvens 50

Lengden på strømledningen 100

Støpseltype Schuko

Timer Nei

Grilleffekt 1200

Grilltype Varmeelement

Materiale inne i ovnen Rustfritt stål

Innvendig belysning Ja

Ekstra tilberedningsmetode grill Ja

Plassering av innvendige lamper Front left

Maksimum luftgjennomstrømning 0

Minimum luftgjennomstrømning 0

Geluidsvermogen waarde ved maksimal hastighet (2010/30/EU) 0

Geluidsvermogen waarde ved minimum hastighet (2010/30/EU) 0

FFORBRUKORBRUK
6th sense Nei

Antall effektnivåer 7

Maksimal mikrobølgeeffekt 900

Bread defrost Ja

Jet defrost Ja

Jet start Ja

Energieffektivitetsklasse - NY (2010/30/EU) -

MWP 337 W
12NC: 859991537150

EAN-kode: 8003437861215
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