
• 6th SenseLive - kan kopplas upp mot WiFi och styras med
en app

• 6th Sense sensorteknik, autoprogram
• 6TH Sense CRISPfunktion med CRISPpanna
• 6th Sense värmning
• 6th Sense Avfrostning
• Crisp funktion, laga mat och baka på mikrotid
• Ugnsvolym: 40 liter
• Jet Start: snabbstart på full effekt (30 sek/tryck)
• Jet Defrost funktion, snabb och jämn upptining
• Varmluftsfunktion (50-250°C)
• Varmhållning
• Ångkokningsfunktion
• Turbogrill
• Jäsfunktion
• Steam&Boil (inbyggd)

Whirlpool inbyggnadsmikro: färg rostfritt stål - W9
MW261 IXL

Denna inbyggnadsmikrovågsugn från Whirlpool är utrustad
med: rostfri stålfärg. Enastående volym. Kombinationsteknik
som ger samma flexibilitet vad gäller tillagning som
traditionella ugnar. 6TH SENSE-autoprogram för
uppvärmning och tillagning som gör det enkelt för alla att
laga mat med perfekt resultat. Crispfunktion, för frasiga,
gyllenstekta quicher, pizzor och pajer.

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

JetDefrost
Snabb avfrostning. Använd det unika JetDefrost 3D-
systemet för att tina mat effektivt och enkelt i din
mikrovågsugn.

Varmluftsfunktion
Traditionell matlagning på mikrotid. Med
varmluftsfunktion lagar du mat eller bakar du på
traditionellt sätt. Genom att kombinera varmluft med
mikrovågsfunktion kan du vinna mycket tid på att laga
mat i en Whirlpools mikro med varmluftsfunktion.

6TH SENSE Live App
Intuitiv assistans från appen 6TH SENSE Live ger
stegvisa instruktioner och förvandlar rutinrecept till
mikrade mästerverk. Den lär sig dina preferenser och
föreslår sedan recept och ger tips för att varje rätt ska
tillagas med perfektion.

iXelium
Långvarig glans. Den revolutionerande iXelium nano-
ytbehandlingen skyddar din ugn från repor och smuts.
En ytbehandling som gör att du mycket lätt kan hålla
ugnen skinande ren - allt du behöver är vatten och en
mjuk trasa.

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.

Crisp
Frasig, gyllenstekt mat. Whirlpool mikrovågsugn
utrustad med Crispfunktion, för frasiga, gyllenstekta
pizzor, pommes frites och pajer på mikrotid. Med crisp
kan du även baka, t.ex. grädda en sockerkaka på runt 7
minuter.
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PRPRODUKTEODUKTEGENSKAPERGENSKAPER
Produktgrupp Mikrovågsugn

Produktnamn W9 MW261 IXL

Färg Rostfritt stål

Typ av mikrovågsugn Kombiprogram

Konstruktion Inbyggd

Typ av reglage Elektronisk

Typ av kontrollinställning och signalenheter LCD

Grillfunktion Ja

Crisp Ja

Steam Ja

Varmluftsfunktion Ja

Klocka Ja

Automatiska program Ja

Höjd 455

Bredd 595

Djup 560

Min inbyggnadshöjd i nisch 450

Min inbyggnadsbredd i nisch 556

Inbyggnadsdjup i nisch 550

Nettovikt 29.7

Ugnsvolym 40

Roterande tallrik Ja

Roterande tallrik, diameter 400

Typ av ugnsrengöring Saknas

TEKNISKA DTEKNISKA DAATTAA
Ström 16

Spänning 230

Frekvens 50

Nätkabelns längd 135

Elkontakt Schuko

Timer Ja

Max. grilleffekt 1600

Typ av grill Värmeelement

Material i ugnsutrymmet Rostfritt stål

Invändig belysning Ja

Grillfunktion Ja

Placering av belysning -

Max luftflöde 0

Min luftflöde 0

ljudeffektvärde vid min. hastighet (2010/30/EU) 0

ljudeffektvärde vid lägsta hastighet (2010/30/EU) 0

ENERENERGI & PREGI & PRESSTTANDANDAA
6th Sense 6th Sense

Antal effektlägen 7

Max. mikrovågseffekt 900

Bread defrost Ja

Jet defrost Ja

Jet start Ja

Energieffektivitetsklass - NY (2010/30/EU) -
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