
• 6TH SENSE automatiske programmer
• WiFi-tilkobling, kan styres med 6TH SENSE Live App
• Opptil 60 ulike assisterande matlagingsprogrammer
• Pyrolytisk rengjøringssystem
• Energiklasse A+
• Ovnsvolum: 73 liter
• Cook4: bak og lag mat på opptil 4 nivåer samtidig
• Ready2Cook, mulig å starte tilberedningen uten å

forvarme ovnen (automatisk program)
• Tinefunksjon
• Varmluftsfunksjon
• Grill
• Ovnsvegger med emalje som er lette å rengjøre
• Turbo grill funksjon
• Maxi tilberedning
• Spesialprogram for bakverk
• Pizza / brød funksjon

Whirlpool inbyggningsovn: farge stål, selvrensende -
W9 OM2 4MS2 P

Denne integrerte stekeovnen fra Whirlpool har følgende
funksjoner: selvrensende teknologi som bruker en
høytemperatursyklus for å brenne matrester til aske, som
deretter enkelt kan tørkes bort med en svamp. Avansert
elektrisk teknologi gjør det mulig å spare energi mens du
lager mat. Halogenlampe sikrer en mer energieffektiv drift.
Den eksklusive 6TH SENSE-teknologien som lar deg velge fra
en lang liste med forhåndsprogrammerte oppskrifter, så vil
ovnen automatisk justere steking, temperatur og
tidsinnstillinger for å sikre et perfekt resultat. Ready2Cook-
funksjonen bruker et kraftig konveksjonssystem som raskt
når den rette temperaturen slik at forhåndsoppvarming ikke
er nødvendig.

Multifunction 8
Flere tilberedningsmetoder. Multifunction
8-funksjonen gir deg fleksible tilberedningsalternativer,
for perfekte resultater, uansett oppskrift.

6TH SENSE-teknologi
Aldri mer gjetninger. Finn ganske enkelt frem
oppskriftene, og la 6thSENSE tilberede dem perfekt,
hver gang. Opp til 60 matlagingskombinasjoner som er
organisert for å passe din livsstil og kostplan for en
fullstendig assistert matlagingsopplevelse.

Ready2cook
Ingen forhåndsoppvarming nødvendig. Ready2Cook-
funksjonen bruker et kraftig konveksjonssystem som
raskt når riktig temperatur, og fjerner behovet for
fohrhåndsoppvarming.

6TH SENSE Live App
6TH SENSE-teknologi justerer automatisk innstillinger
for tid, temperatur og fuktighet og sørger for perfekt
resultat, igjen og igjen. Med 6TH SENSE-sensorene og
et spennende valg av eksklusive alternativer, kan
brukerne viske opp et perfekt måltid og glede seg over
en intuitiv opplevelse uten sidestykke.

Enkel å gjøre ren
Enkel å gjøre ren. For å rengjøre ovnen, bruk kun varmt
vann og en myk klut. Det er ikke nødvendig å bruke
sterke kjemikalier eller vaskemidler.

iXelium
Skjønnhet som varer lenge. Den revolusjonerende
iXelium nanoteknologi-behandlingen beskytter ovnen
mot riper og korrosjon, og sørger for at den alltid har
perfekt glans. Og den er enkel å gjøre ren - alt du
trenger er vann og en myk klut.
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PRPRODUKTINFODUKTINFORMASORMASJONJON
Produktgruppe Ovn

Handelsbetegnelse W9 OM2 4MS2 P

Hovedfarge på produktet Rustfritt

Konstruksjonstype Bygg-inn

Betjeningstype Elektronisk

Type betjeningsinnstillinger og varselenheter -

Er noen av betjeningskontrollene til koketoppen integrert? Nei

Hvilke koketopper kan kontrolleres? -

Automatiske programmer Ja

Strøm 16

Spenning 220-240

Frekvens 50/60

Lengden på strømledningen 90

Støpseltype Nei

Dybde med 90 graders åpen dør -

Høyde på produktet 595

Bredde på produktet 595

Dybde på produktet 564

Minste nisjehøyde 0

Minste nisjebredde 0

Nisjedybde 0

Nettovekt 40.5

Anvendbart volum (i ovnen) 73

Integrert rengjøringssystem Pyrolyse

Rister 2

Brett 2

TEKNISKE SPETEKNISKE SPESIFIKASSIFIKASJONERJONER
Timer Ja

Tidskontroll Elektronisk

Mulige tidsinnstillinger Start og stopp

Sikkerhetsinnretning -

Innvendig belysning Ja

Antall innvendige lamper 1

Plassering av innvendige lamper Bakre

Ovnsskinner Rister

Steketermometer Ja

FFORBRUKORBRUK
Energitilførsel Elektrisk

Energitype Elektrisitet

Energieffektivitetsklasse - NY (2010/30/EU) A+

Energiforbruk per syklus med over-/undervarme - NY (2010/30/EU) 0.91

Energiforbruk per syklus med varmluft - NY (2010/30/EU) 0.7

WHIRLPOOL
W9 OM2 4MS2 P

73 0.7

0.91
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