
• Ugnsvolym: 33 liter
• Jet Menu Crisp, autoprogram för tillagning
• Jet Start: snabbstart på full effekt (30 sek/tryck)
• Jet Defrost funktion, snabb och jämn upptining
• Varmhållning
• AutoSteam, program för ångtillagning
• Ångkokningsfunktion
• Jäsfunktion
• Bread Defrost, funktion för att tina fryst bröd
• Max. mikrovågseffekt: 900 W
• Greppvänligt handtag
• Roterade bottenplatta, diameter: 36 cm
• Lucka öppnas nedåt
• Medföljer: Crisppanna
• Ångkokningskärl (3 delar)
• Crispfunktion med crisppanna
• Grillgaller
• Lättrengjort ugnsutrymme med non-stick yta
• Funktion för återuppvärmning
• automatiska program
• Anslutningsstorlek: 2000 W
• Värmeelement grill
• 1200 W grill
• 7 effektlägen
• Produktmått HxBxD: 373x490x495 mm
• 900 W, 7 effektlägen
• Roterande tallrik/Ugnsvolym: Ø 36 cm/33 liter
• Mikrovågsugn med ångkokningsfunktion
• Ugnsutrymme i rostfritt
• White finish, 33 L
• Double Emission Technology - unik teknik som värmer

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

Whirlpool fristående mikrovågsugn: färg vit - MWP
337 W

Denna fristående mikrovågsugn från Whirlpool är utrustad
med: vit färg. Enastående volym. Grillfunktion.
Crispfunktion, för frasiga, gyllenstekta quicher, pizzor och
pajer. Jet Defrost-program för supersnabb, jämn upptining.

Dual Crisp
Njut av en oslagbar sprödhet på ytan och en läcker
ömhet inuti, med DualCrisp. En exklusiv teknik av
Whirlpool. Två mikrovågsutsläppspunkter omsluter
maten och lagar maten jämnt från botten till tppen.

Steam
Hälsosamma, ångkokta måltider. Ångkokningsfunktion
för snabb och enkelt tillagning av hälsosamma och
smakrika måltider.

Dual Steam
Ånga två rätter samtidigt med DualSteam-funktionen.
Det perfekta verktyget för att enkelt laga en hälsosam
måltid på nolltid, utan att behöva blanda smaker

JetStart
Snabbstart. Enkel snabbstartfunktion. Ett tryck på Jet
Start ger 30 sekunder tillagning på full effekt. Idealisk
för snabb uppvärmning där varje extra tryckning ger
ytterligare 30 sekunder tillagningstid på full effekt.
Perfekt för att t.ex. värma drycker och klara soppor.

ChefMenu
100 automatiska program. Välj ett av de 100
förprogammerade programmen för att enkelt laga eller
värma olika maträtter med perfekt resultat.
Mikrovågsugnen anpassar tid och effekt från gång till
gång, så att resultatet alltid blir bästa möjliga.

JetMenu
Auto-program. Mikro med JetMenu, lättanvända auto-
program för uppvärmning och tillagning av färdigmat.

XXL utrymme
Stor kapacitet. Den här Whirlpool-mikrovågsugnen har
ett extra stort ugnsutrymme, med kapacitet för all typ
av matlagning.

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
Snabb grillning, snabbare rengöring. En effektiv grill
som ger maten fin färg. Kan fällas ned så att du lätt kan
hålla den ren.
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PRPRODUKTEODUKTEGENSKAPERGENSKAPER
Produktgrupp Mikrovågsugn

Produktnamn MWP 337 W

Färg White

Typ av mikrovågsugn Mikrovåg + grill

Konstruktion Fristående

Lucköppning Drop down

Typ av reglage Elektronisk

Typ av kontrollinställning och signalenheter LED

Grillfunktion Ja

Crisp Yes

Crisp Fry No

Steam Yes

Varmluftsfunktion Saknas

Klocka Ja

Automatiska program Ja

Höjd 373

Bredd 490

Djup 495

Nettovikt 24.15

Ugnsvolym 33

Roterande tallrik Ja, kan stoppas

Roterande tallrik, diameter 360

Typ av ugnsrengöring No

TEKNISKA DTEKNISKA DAATTAA
Ström 10

Spänning 220-230

Frekvens 50

Nätkabelns längd 100

Elkontakt Schuko

Timer Saknas

Max. grilleffekt 1200

Typ av grill Värmeelement

Material i ugnsutrymmet Rostfritt stål

Invändig belysning Ja

Grillfunktion Ja

Placering av belysning Front left

Maximum Air flow - 0

Minimum air flow - 0

Sound power at max. speed (2010/30/EU) - 0

Sound power at min. speed (2010/30/EU) - 0

ENERENERGI & PREGI & PRESSTTANDANDAA
6th Sense / Dynamic Intelligence No

Antal effektlägen 7

Max. mikrovågseffekt 900

Bread defrost Yes

Jet defrost Yes

Jet start Yes

Energy efficiency class - NEW (2010/30/EU) - -
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