W11 MS180
12NC: 859991539570
EAN-code: 8003437395925
Whirlpool inbouwoven - W11 MS180
Kenmerken van deze Whirlpool inbouwoven: exclusieve 6th
SENSE technologie laat u kiezen uit diverse
voorgeprogrammeerde recepten. Uw oven past de
kookinstellingen, temperatuur en kooktijd automatisch aan,
voor een gegarandeerd perfect resultaat.
6th Sense Technologie
Met de exclusieve en intuïtieve 6TH SENSE technologie
kunt u voortaan koken als een topchef! U hoeft slechts
één van de 100 recepten te kiezen. De intelligente 6TH
SENSE technologie stelt automatisch alle parameters in
en regelt het volledige bereidingsproces voor u om
perfecte resultaten te garanderen met een laag
energieverbruik.
Defrost Functie
Moeiteloos ontdooien. De Defrost functie zal uw
maaltijd percect in korte tijd ontdooien waardoor de
smaak en structuur optimaal blijft.
Reheat Functie
Snel opwarmen. Uw opgewarmde maaltijd zal net zo
goed smaken als toen het voor het eerst bereid werd,
met de snelle en intuïtieve Reheat functie.
6th Sense Live App
Dankzij de ingebouwde connectiviteit in uw oven en de
speciale 6TH SENSELive app heeft u toegang tot een
groot aantal recepten en programmeert u uw menu's
van tevoren.
Elektronische bediening
Elektronische temperatuur bediening.
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6TH SENSE
6thSense Live
Tot 100 6th Sense Cooking-combinaties
Energieklasse A
Inhoud ovenruimte 29 liter
Koude luchtcirculatie (ontdooien)
Hete Lucht
Aantal glazen in deur: 3
Kinderslot
1 rooster
1 bakplaat
Elektronische temperatuurregeling
Donkergrijs Glas en roestvrij staal Afwerking onderkant
voorzijde
• Nismaat (HxBxD): %Z_NICHE_SIZE% mm
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 455x595x537 mm
• Productsegment: Flagship

MySmartDisplay
Een intuïtief, overzichtelijk en gemakkelijk leesbaar
interface die u helpt om een betere, meer
geïnspireerde kok te worden. Door simpelweg een van
de vele kookcombinaties te kiezen, begeleidt
MySmartDisplay u tijdens elke stap van het
bereidinsproces.
Smalle ovenruimte
Deze Whirlpool oven beschikt over een compacte
ovenruimte.
Energieklasse
Buitengewone energiebesparing. Een oven in de A/A+
energieklasse verbruikt minder energie waardoor u
bespaart op verbruik en uw energierekening lager
wordt.
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BELANGRIJK
BELANGRIJKSSTE KENMERKEN
Productgroep

Oven

Productnaam

W11 MS180

Belangrijkste kleur van het product

Dark grey

Uitvoering

Inbouw

Type besturing

Elektronisch

Type bedienings- en signaleringselementen

LCD

Is de bediening van de kookplaat (deels) geïntegreerd?

Nee

Welk type kookplaat kan worden geregeld?

-

Automatische programma's

Ja

Stroom

10

Spanning

220-240

Frequentie

50/60

Lengte elektriciteitssnoer

125

Type stekker

Schuko

Diepte met 90° geopende deur

-

Hoogte van het product

455

Breedte van het product

595

Diepte van het product

537

Minimale nishoogte

450

Minimale nisbreedte

556

Nisdiepte

550

Nettogewicht

30

Bruikbare inhoud (van ovenruimte)

29

Geïntegreerd reinigingssysteem

-

Roosters

1

Bakplaten

1

TE
TECHNISCHE
CHNISCHE KENMERKEN
Timer

ja

Tijdregeling

Elektronisch

Opties tijdinstelling

Start en stop

Veiligheidssysteem

-

Binnenverlichting

Ja

Aantal binnenverlichtingspunten

1

Positie binnenverlichtingspunten

Whirlpool

W11 MS180

-

Ovengeleiders

Roosters

Braadthermometer

Ja

VERBRUIK
VERBRUIKSSWAARDEN
Energietype

-

Energietype

Elektriciteit

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

A

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

0

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

0.6

0
29

0.6
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