
• 6TH Sense-technologie
• Inhoud ovenruimte 40 liter
• Jet Start: razendsnel verwarmen
• Jet Defrost: extra snel ontdooien
• Turbo hete lucht (50-250°C)
• Warmhouden
• Turbo grill gecombineerd (grill + ventilator + magnetron)
• Brood ontdooien
• Magnetron 900 Watt
• Uitstekende handgreep
• Geschikt voor grote borden en schotels (draaiplateau Ø

36 cm)
• Speedoven 45 cm
• Ventilatie aan de voorkant
• Drop down opening
• Favoriete functies: voor het snel selecteren van uw 10

favoriete of laatstgebruikte functies

Whirlpool inbouwmagnetron: kleur rvs - AMW 9604/
IX

Kenmerken van deze Whirlpool inbouwmagnetron: kleur
rvs. Uitmuntende ruimte binnenruimte.
Combinatietechnologie, biedt de kookflexibiliteit van
traditionele ovens. Exclusieve 6th SENSE technologie stelt
tijdens het koken automatisch de tijd, de temperatuur en
het energieverbruik in. Jet Defrost, voor uitzonderlijk snel
en gelijkmatig ontdooien.

JetDefrost
Snel ontdooien. Gebruik het unieke JetDefrost 3D
systeem om bevroren voedsel snel en gelijkmatig te
ontdooien in uw magnetron.

Forced Air
Behoud de smaak. Met de ForcedAir technologie
wordt hete lucht in de magnetron gelijkmatig rondom
het voedsel verdeeld waardoor de gerechten heerlijk
mals en sappig worden bereid.

Bread Defrost
Altijd vers brood. Dankzij de BreadDefrost functie kunt
u in een handomdraai genieten van ontdooid brood
dat zo krokant en heerlijk is alsof het net vers is
gebakken, met één druk op de knop.

JetStart
Buitengewoon snel opwarmen. De JetStart functie
geeft maximaal 30 seconden een temperatuur boost
aan de magnetron zodat u snel vloeibare gerechten op
kunt warmen.

6th Sense Technologie
De 6TH SENSE technologie selecteert voor u het
optimale vermogen en tijd op basis van het type
voedsel en gewicht.

3D Technologie
Perfecte bereiding. De revolutionaire 3D technologie
zorgt voor de verdeling van microgolven in de
magnetron. Microgolven die in een driedimensionaal
patroon bewegen, verwarmen het gerecht op een
evenwichtige manier, wat zorgt voor gelijkmatige
bereiding van gerechten, met maar één druk op de
knop.

40 liter capaciteit
Meer ruimte voor uw kookcreaties. Deze Whirlpool
magnetron beschikt over een ruime 40-liter capaciteit,
zodat u altijd genoeg ruimte heeft om nieuwe recepten
te proberen.

Anti-vingerafdruk
Eenvoudig te reinigen. De anti-vingerdruk behandeling
zorgt ervoor dat vingerafdrukken, stof en krassen
eenvoudig te verwijderen zijn. Reinigen is nu
makkelijker dan ooit.
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BELANGRIJKBELANGRIJKSSTE KENMERKENTE KENMERKEN
Productgroep Magnetron

Productnaam AMW 9604/IX

Belangrijkste kleur van het product roestvrij staal

Type magnetron Combimagnetron

Uitvoering Inbouw

Type besturing Elektronisch

Type bedienings- en signaleringselementen LCD

Extra bereidingsmethode grill Ja

Crisp Nee

Stomen Nee

Extra bereidingsmethode heteluchtfunctie Ja

Klok Ja

Automatische programma's Ja

Hoogte van het product 455

Breedte van het product 595

Diepte van het product 560

Minimale nishoogte 450

Minimale nisbreedte 556

Nisdiepte 550

Nettogewicht 30.8

Inhoud binnenruimte 40

Draaiplateau Ja

Diameter draaiplateau 360

Geïntegreerd reinigingssysteem Nee

TETECHNISCHE KENMERKENCHNISCHE KENMERKEN
Stroom 16

Spanning 230

Frequentie 50

Lengte elektriciteitssnoer 135

Type stekker Schuko

Timer Nee

Grillvermogen 1600

Type grill Verwarmingselement

Materiaal ovenruimte Roestvrij staal

Binnenverlichting Ja

Extra bereidingsmethode grill Ja

Positie binnenverlichtingspunten Plafond

Maximale luchtstroom 0

Minimale luchtstroom 0

Geluidsvermogen bij max. snelheid (2010/30/EU) 0

Geluidsvermogen bij min. snelheid (2010/30/EU) 0

VERBRUIKVERBRUIKSSWWAARDENAARDEN
6th Sense / Dynamic Intelligence 6TH SENSE

Aantal vermogensstanden 8

Maximaal magnetronvermogen 900

Bread Defrost ja

Jet Defrost ja

Jet Start ja

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