
• 6th Sense-sensorteknologi
• 6TH Sense CRISP-funksjon med CRISP-plate
• 6th sense Avisning
• Crisp-funksjon, lag mat og bak på rekordtid
• Ovnsvolum: 40 liter
• Jet Defrost-funksjon, rask og jevn tining
• Varmluft for tradisjonell ovnstilberedning og baking
• holde varm-funksjon
• Dampkokefunksjon
• Turbo Grill
• Hevefunksjon
• Steam&Boil (innebygd)
• CrispFry, gyllenbrune retter med sprø overflate uten

ekstra olje
• Bread Defrost, funksjon for tining av fryst brød
• Maks. mikrobølgeeffekt: 900 W
• Digital timer (90 min)

Whirlpool integrert mikrobølgeovn: farge rustfritt stål
- W6 MW461

Denne integrerte mikrobølgeovnen fra Whirlpool har
følgende funksjoner: rustfritt stål-farge. Enestående stor
plass inni. Kombinasjonsteknologi som gir de samme
matlagingsmulighetene som tradisjonelle ovner. 6TH SENSE
autoprogram for oppvarming og tilberedning, gjør det
enkelt å tilberede mat med perfekt resultat. Crisp-funksjon,
for utrolig sprø quiche, pizza og paier.

Dual Crisp
Nyt uslåelig sprøthet på utsiden og en deilig myk
innside, med DualCrisp. En eksklusiv teknologi fra
Whirlpool. To mikrobølge antennepunkter for perfekt
og jevn tilberedning av maten fra utsiden til innsiden

JetDefrost
Rask tining. Bruk det unike JetDefrost 3D-systemet til å
tine mat effektivt og enkelt i mikrobølgeovnen.

Varmluftsfunksjon
Forsegle smaken. Takket være varmluft-teknologien vil
forhåndsoppvarmet luft sirkuleres inne i
mikrobølgeovnen ved hjelp av et innovativt
konveksjonssystem, noe som gir deg saftige og gode
resultater.

6TH SENSE Technology
Aldri mer gjetninger. Finn ganske enkelt frem
oppskriftene, og la 6thSENSE tilberede dem perfekt,
hver gang. Opp til 40 matlagingskombinasjoner som er
organisert for å passe din livsstil og kostplan for en
fullstendig assistert matlagingsopplevelse.

AssistedDisplay
AssistedDisplay gir tydelige og lettforståelige
instruksjoner for enkel matlaging i mikrobølgeovn.
Komplett med 18 kapasative berøringssensorer,
knapper med berøringssensorer, og tilrettelagte lister,
gir Assisted Display brukerne mulighet til å oppnå
ypperlig resultater med trinnvis veiledning,
informasjon, varslinger og nytelsen av den intuitive
6TH SENSE Cooking Combinations opplevelsen.

Dempende hengsler
Den nye generasjons hengsler forhindrer støyende
lukking, dørene lukkes uanstrengt bare ved en lett
berøring, glatt og stille.

Steam
Sunne, dampekokte måltider, når som helst.
Dampteknologien gir de mest sunneste og mest
smakfulle oppskriftene, med et enkelt tastetrykk.
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PRPRODUKTINFODUKTINFORMASORMASJONJON
Produktgruppe Mikrobølgeovn

Handelsbetegnelse W6 MW461

Hovedfarge på produktet Stainless steel

Type mikrobølgeovn Kombimikro

Konstruksjonstype Bygg-inn

Betjeningstype Elektronisk

Type betjeningsinnstillinger og varselenheter LCD

Ekstra tilberedningsmetode grill Ja

Crisp Yes

Steam Yes

Ekstra tilberedningsmetode viftefunksjon Ja

Klokke Ja

Automatiske programmer Ja

Høyde på produktet 455

Bredde på produktet 595

Dybde på produktet 560

Minste nisjehøyde 450

Minste nisjebredde 556

Nisjedybde 550

Nettovekt 29.7

Ovnens kapasitet 40

Roterende tallerken Ja

Diameter roterende tallerken 400

Integrert rengjøringssystem No

TEKNISKE SPETEKNISKE SPESIFIKASSIFIKASJONERJONER
Strøm 16

Spenning 230

Frekvens 50

Lengden på strømledningen 135

Støpseltype Schuko

Timer Yes

Grilleffekt 1600

Grilltype I/t

Materiale inne i ovnen Rustfritt stål

Innvendig belysning Ja

Ekstra tilberedningsmetode grill Ja

Plassering av innvendige lamper Right side

FFORBRUKORBRUK
6th sense 6th Sense

Antall effektnivåer 7

Maksimal mikrobølgeeffekt 900

Bread defrost Yes

Jet defrost Yes

Jet start No
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