
AMW 504/IX
 6TH SENSE Absolute combi Perfect Chef magnetron

Belangrijkste kenmerken
 ◆ Anti-fingerprint roestvrij staal: 

roestvrijstalen coating tegen vlekken
 ◆ Perfect Chef: maximale ruimte en 

ongekende prestaties

 ◆ 3 kookmethodes: magnetron, grill en 
turbo hete lucht

 ◆ 11 kookfuncties

Type apparaat
 z Uitvoering: Roestvrij staal met 
anti-fingerprint behandeling Easy 
to Clean

 z Design: Absolute Line
 z Hoogte 45,5 cm
 z Kleur: RVS

Kookmethodes
 z 3 kookmethodes: magnetron, grill 
en turbo hete lucht

 z 11 kookfuncties
 z Magnetronvermogen 900 W
 z Grill 1600 W
 z Turbo hete lucht (50-250°C)
 z Regelbare temperatuur tot 250°C

Functies
 z Favoriete functies: voor het snel 
selecteren van uw 10 favoriete of 
laatstgebruikte functies

 z Warmhoudfunctie
 z Turbo hete lucht gecombineerd 
met magnetron

 z Grill gecombineerd (grill + 
magnetron)

 z Turbo grill gecombineerd (grill + 
ventilator + magnetron)

 z Turbo grill (grill + ventilator)
 z Jet Defrost: snel ontdooien
 z Jet Start: razendsnel verwarmen
 z Warmhoudfunctie
 z 6TH SENSE Reheat
 z Bread Defrost: voor het 
ontdooien en afbakken van 
bevroren brood

Uitvoering
 z 3D-magnetronsysteem
 z 6TH SENSE technologie
 z Inhoud ovenruimte: 40 liter
 z Vergrendelen bedieningspaneel

 z 6TH SENSE Absolute timer
 z Bediening bovenaan
 z RVS ovenruimte
 z 8 vermogens
 z Neerklapbare deur
 z Draaiplateau van 36 cm
 z LET OP! Afwerkingsprofiel 
onderzijde, 8 mm hoog

Technische gegevens
 z Afmetingen apparaat (HxBxD): 
455 x 595 x 560 mm

 z Afmetingen verpakt apparaat 
(HxBxD): 558 x 660 x 673 mm

 z Nisafmetingen (HxBxD): 
450 x 560 x 550 mm

 z Aansluitwaarde 2800 W
 z Zekering 16 A
 z Frequentie 50 Hz
 z Spanning 230 V
 z Gewicht apparaat 25,1 kg
 z Gewicht verpakt apparaat 27,4 kg

Accessoires
 z Geëmailleerde bakplaat
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AMW 504/IX
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Voor technische informatie verwijzen we u naar de EU-productinformatie. Productkenmerken en prijzen onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.
Teksten en/of afbeeldingen mogen niet gebruikt/gepubliceerd worden in andere media zonder voorafgaandelijke toestemming. Stand 10.02.2017


