
• 6TH Sense-technologie
• Mechanische bedieningselementen
• Energieklasse: A
• Wit Afwerking
• Spiegelglasdeur
• 4 gasbranders
• Kookwekker
• Elektrische inschakeling oven en branders
• Ontstekingstype: Knop
• Restwarmte-indicator
• Multifunctionele oven
• Mechanisch kinderslot in de deur
• Temperatuurbereik: 50-250 (°C)
• Beoordeling elektrische aansluiting: 2800 W
• 30 Recepten
• 10 favorieten
• Brood- en pizzafunctie
• Ontdooifunctie
• Hetelucht-functie
• 220-230 V
• Productafmetingen hxbxd: 850 x 600 x 600 mm
• Verstelbare pootjes
• 1 Semirapid HE brander
• 1 Auxiliary HE brander
• Verwijderbare lade/klep

Whirlpool vrijstaand elektrisch fornuis: 60 cm - ACMK
6123/WH

Kenmerken van dit Whirlpool vrijstaande 60x60 fornuis:
kleur wit. Katalytisch reinigingssysteem. Elektrisch fornuis. 4
gasbranders. Multifunctionele kookmethode.

6TH SENSE Kookassistent
Selecteer het ideale vermogen van de vlam voor uw
recept. 6 kookmethodes voor ideale resultaten!

Multifunctie 11
Laat uw culinaire creativiteit de vrije loop met de 11
veelzijdige kookfuncties van dit Whirpool apparaat.

Katalytisch
Zelfreinigende panelen. De katalytische panelen
binnenin de oven absorberen vuil en vet tijdens het
gebruik.

Energiebesparing
Uitstekende energie-efficiëntie: een minimaal verbruik
en een maximale besparing.

Geavanceerd design
Modern en innovatief design, passend in ieder
interieur, met robuuste uitstekende knoppen en een
volledig glazen binnendeur om het kookproces
gemakkelijk te kunnen volgen.

Snelle reiniging van de deur
Een innovatief systeem zorgt ervoor dat u de
binnenkant van de deur zeer eenvoudig kunt reinigen
door de deur los te maken zonder dat u daar
gereedschap voor nodig hebt. Als u ter hoogte van de
haakjes aan de zijkant drukt, komt het bovenste
gedeelte los en kunt u de binnenkant van de deur eruit
halen.

Super efficiënte branders
De super efficiënte branders bieden uitstekende
kookresultaten met een minimaal verbruik van gas.
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TETECHNISCHE KENMERKENCHNISCHE KENMERKEN
Timer Nee

Veiligheidssysteem ja

VERBRUIKVERBRUIKSSWWAARDENAARDEN
Energietype Elektrisch

Energietype Elektriciteit

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

Energieverbruik per cyclus conventioneel - NIEUW (2010/30/EU) 0.99

Energieverbruik per cyclus hetelucht convectie - NIEUW (2010/30/EU) 0.77

BELANGRIJKBELANGRIJKSSTE KENMERKENTE KENMERKEN
Belangrijkste kleur van het product Wit

Uitvoering Vrijstaand

Type besturing Mechanisch

Type bedienings- en signaleringselementen -

Welk type kookplaat kan worden geregeld? Gas

Aantal gasbranders 4

Gasaansluiting Cilindrisch

Aantal elektrische kookzones 0

Aantal elektrische platen 0

Aantal stralingszones 0

Aantal halogeenzones 0

Aantal inductiezones 0

Aantal elektrische warmhoudzones 0

Positie bedieningspaneel Aan voorzijde

Stroom 12

Spanning 220-230

Frequentie 50/60

Lengte elektriciteitssnoer 100

Type stekker Schuko

Hoogte van het product 850

Breedte van het product 600

Diepte van het product 600

Nettogewicht 52

Bruikbaar volume (van ovenruimte) - NIEUW (2010/30/EU) 59

Geïntegreerd reinigingssysteem Geheel katalytisch
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