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Piekarnik Whirlpool W7OM44S1P
Szybka wysyłka!
Cena

1 719,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

W7OM44S1P

Kod producenta

W7OM44S1P

Opis produktu
Cechy piekarnika do zabudowy Whirlpool: technologia samoczyszcząca korzysta z cyklu wysokiej temperatury do spalenia
pozostałości żywności na popiół, który następnie można łatwo wytrzeć gąbką. Zaawansowana technologia elektryczna
umożliwia oszczędne gotowanie potraw. Lampa halogenowa zwiększa wydajność energetyczną. Wyjątkowa technologia 6-ty
Zmysł umożliwia wybór spośród różnorodnych zaprogramowanych wcześniej ustawień, dzięki którym piekarnik automatycznie
dopasuje ustawienia gotowania, temperatury i czasu, zapewniając doskonałe rezultaty. Delikatne zamykanie drzwiczek
piekarnika ułatwiające korzystanie.

Klasa energetyczna
Wyjątkowa oszczędność energii.
Piekarniki klasy energetycznej A/A+ mają doskonałą efektywność energetyczną, co zapewnia mniejsze zużycie energii oraz
niższe rachunki za prąd.

Komora XXL
Tyle przestrzeni, ile potrzebujesz.
Komora XXL Twojego piekarnika ma pojemność 75 litrów oraz pięć możliwych ustawień półek.

Multifunkcja 8
Wiele metod gotowania.
Opcja Multifunkcja 8 to uniwersalne funkcje gotowania zapewniające doskonałe rezultaty, bez względu na przepis.

Technologia pirolityczna
Proste czyszczenie za dotknięciem jednego przycisku.
Technologia pirolityczna polega na spaleniu na popiół w cyklu o wysokiej temperaturze resztek jedzenia, które następnie z
łatwością usuwa się gąbką. Dzięki szklanym panelom w drzwiczkach piekarnika odbijającym ciepło temperatura na zewnątrz
dla większego bezpieczeństwa pozostaje niska.

Technologia 6. Zmysł
Wybierz przepis, a technologia 6. Zmysł pomoże Ci przygotować go perfekcyjnie za każdym razem. Do 40 kombinacji
kulinarnych, pasujących do Twoich potrzeb oraz zapewniających pomoc krok po kroku podczas gotowania.

Klasa energetyczna A+
Zwiększona energooszczędność.
Dzięki klasie energetycznej A+, to urządzenie Whirlpool jest nie tylko bardzo wydajne lecz również wysoce energooszczędne.

Wymuszony obieg powietrza
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Zachowaj smak potraw. Dzięki technologii wymuszonego obiegu gorące powietrze w piekarniku jest równomiernie
rozprowadzane wokół potraw, dzięki czemu Twoje potrawy są zawsze soczyste i perfekcyjnie upieczone.

Ready2Cook
Bez wcześniejszego rozgrzewania.
Funkcja Ready2Cook dzięki systemowi ogrzewania konwekcyjnego pozwala szybko osiągnąć właściwą temperaturę i
całkowicie eliminuje konieczność wcześniejszego nagrzewania piekarnika.

Cook4
Funkcja Cook4 pozwala Ci na przyrządzenie do czterech dań jednocześnie bez obawy, że smaki i aromaty poszczególnych
potraw wymieszają się.

SoftClosing
Miękkie domykanie drzwi.
Dzięki zawiasom z wolnym domykaniem, drzwi piekarnika zamykają się bez wysiłku, cichym i delikatnym ruchem.

Wzornictwo W Collection
Nowoczesne wzornictwo. Ponadczasowy design linii W Collection stanowi uzupełnienie stylu nowoczesnej kuchni, a spójna
estetyka urządzeń do zabudowy tworzy idealne zestawienie przyciągające wzrok. Byszczące wykończenia są zaprojektowane z
myślą o łatwym czyszczeniu, a odciski palców i smugi stają się przeszłością. Od chromowego logo po barwione szkło i
wyszukany metalowy pasek, każdy szczegół został zaprojektowany tak, aby urządzenia Whirlpool tworzyły spójny i stylowy
zestaw.

Sterowanie elektroniczne
Elektroniczny system regulacji temperatury.

Assisted Display
Wystarczy wybrać rodzaj jedzenia, a piekarnik sam ustawi odpowiedni program i czas pieczenia, aby za każdym razem
zapewnić doskonałe przygotowanie potrawy. Wyposażony w wyświetlacz dotykowy Assisted Display z funkcją audio zapewnia
intuicyjny dostęp do wszystkich funkcji, sprawiając, że pieczenie staje się łatwe i przyjemne.

Wysuwane półki
Płynne wysuwanie.
Ten piekarnik Whirlpool dla większej wygody ma łatwo przesuwające się półki.

Chłodne drzwi
Innowacyjne rozwiązanie Cool Safe Door (chłodne drzwi) gwarantuje pełen spokój i bezpieczeństwo, zwłaszcza jeśli w kuchni
są dzieci.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Przedłużenie gwarancji: Gwarancja standardowa

Dane techniczne
Cechy
Rodzaj: Elektryczny
Pojemność użytkowa (l): 73
System samoczyszczący: Pirolityczny
Sterowanie: Elektroniczny
Kolor: Inox
Kod EAN: 8003437834363
Moc przyłączeniowa (W): 3650
Rodzaj urządzenia: Do zabudowy
Długość kabla przyłączeniowego (cm): 90
Prowadnice: Teleskopowa
Opcje ustawiania czasu: Start and Stop
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Programy
Klasa energetyczna
Komora XXL
Multifunkcja 8
Technologia pirolityczna
Technologia 6. Zmysł
Klasa energetyczna A+
Wymuszony obieg powietrza
Ready2Cook
Cook4
SoftClosing
Wzornictwo W Collection
Sterowanie elektroniczne
Assisted Display
Wysuwane półki
Chłodne drzwi
Wymiary
Wysokość (cm): 59.5
Szerokość (cm): 59.5
Głębokość (cm): 56.4
Wydajność
Klasa efektywności energetycznej: A+
Zużycie energii w cyklu w trybie tradycyjnym (kWh): 0.91
Zużycie energii w cyklu w trybie z włączonym wentylatorem (kWh): 0.7
Natężenie (A): 16
Kontrola czasu: Elektroniczny
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