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Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor
czarny, samoczyszczący - AKZM 8480 NB
Cechy piekarnika do zabudowy Whirlpool: 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. Technologia samoczyszcząca korzysta z
cyklu wysokiej temperatury do spalenia pozostałości
żywności na popiół, który następnie można łatwo wytrzeć
gąbką. Innowacyjna funkcja Cook3 umożliwia gotowanie
trzech oddzielnych potraw jednocześnie bez ryzyka
pomieszania zapachów.
Technologia 6. Zmysł
Zawsze osiągaj idealne rezultaty. Pokrętło 6. Zmysł
pomoże Ci łatwo ustawić piekarnik w kilku prostych
krokach. Wybierz jeden z 6 zaprogramowanych
przepisów, a Twoje urządzenie automatycznie wybierze
odpowiednią funkcję i zaproponuje odpowiedni czas i
zakres temperatur.
Ready2Cook
Bez wcześniejszego rozgrzewania. Funkcja Ready2Cook
dzięki systemowi ogrzewania konwekcyjnego pozwala
szybko osiągnąć właściwą temperaturę i całkowicie
eliminuje konieczność wcześniejszego nagrzewania
piekarnika.
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Technologia 6th Sense
System czyszczenia pirolitycznego
Klasa energetyczna A+
Wnęka 73 L
Cook3
Ready2Cook
Funkcja rozmrażania
Wentylator termoobiegu
Turbowentylator
Grill
Emaliowane wnętrze łatwe do czyszczenia
Funkcja turbo grill
Gotowanie maxi
Funkcja przyrządzania wypieków
Delikatne zamykanie drzwiczek
Funkcje specjalne
Szybkie wstępne ogrzewanie

Cook3
Bez mieszania się aromatów. Innowacyjna funkcja
Cook3 pozwala przygotować nawet trzy różne potrawy
w tym samym czasie bez ryzyka zmieszania się
aromatów.
SoftClosing
Miękkie domykanie drzwi. Dzięki zawiasom z wolnym
domykaniem, drzwi piekarnika zamykają się bez
wysiłku, cichym i delikatnym ruchem.
Wysuwane półki
Płynne wysuwanie. Ten piekarnik Whirlpool dla
większej wygody ma łatwo przesuwające się półki.
Wzornictwo Absolute
Kolekcja Absolute. Styl i wydajność w jednym.
Nowoczesna stylistyka oraz wyjątkowa wydajność
sprawiają, że urządzenia z linii Absolute idealnie pasują
do nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie
kuchni. Wyposażone w innowacyjną technologię 6.
Zmysł piekarniki Absolute można ustawić w trzech
prostych krokach, dzięki czemu zawsze osiągasz
najlepsze rezultaty.
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DANE OGÓLNE
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Grupa produktowa
Gotowanie
konwencjonalne
Nazwa
serii
Centralne pokręło 6th Sense
Dominujący
kolor
Zimne
drzwi:
4 produktu
półki szklane
Typ budowy
Wystający uchwyt
Sterowanie
Blokada przed przypadkowym uruchomieniem
Elementy obsługi i sygnalizacji
Minutnik
Czy urządzenie posiada sterowanie do płyty?
Grill
2450typu
W płyt urządzenie ma sterowanie?
Do jakiego
1Programy
kratka automatyczne
Tace
2
Natężenie
Elektroniczne
sterowanie temperatury
Napięcie
Częstotliwość technologi 6th Sense (Absolute D1)
Programator
Długość
przewodu zasilającego
Półki
teleskopowe
2 poziomy
Rodzaj
wtyczki
Szkło Dark Grey i wykończenie pokrętła na panelu
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90°
przednim
Inox
Wysokość urządzenia
Wymiary wnęki WxSxG: 600x560x550 mm
Szerokość urządzenia
Wymiary WxSxG: 595x595x564 mm
Głębokość urządzenia
Segment
produktów: Absolute Inox
Minimalna wysokość niszy
Wykończenie
Czarny
Minimalna szerokość
niszy
Emaliowane
blachy
do pieczenia 1
Głębokość niszy
Głębokie
tace
emaliowane
1
Waga netto
Pojemność użytkowa

Piekarnik
Technologia pirolityczna
AKZM
8480 NBprzycisku.
Proste czyszczenie za dotknięciem
jednego
Czarny
Technologia pirolityczna polega na spaleniu
na popiół
zabudowy
w cyklu o wysokiej temperaturzeDo
resztek
jedzenia,
elektroniczne
które następnie z łatwościąMechaniczne
usuwa sięi gąbką.
Dzięki
szklanym panelom w drzwiczkach piekarnika
Brak
odbijającym ciepło temperatura na zewnątrz
dla
większego bezpieczeństwa pozostaje niska.
Tak

Komora XXL
16
Tyle przestrzeni, ile potrzebujesz. Komora XXL Twojego
220-240
piekarnika ma pojemność 75 litrów oraz pięć
50/60
możliwych ustawień półek.
90

Klasa energetyczna
Brak
Wyjątkowa oszczędność energii. Piekarniki
klasy
energetycznej A/A+ mają doskonałą 595
efektywność
energetyczną, co zapewnia mniejsze 595
zużycie energii
oraz niższe rachunki za prąd.
564
0
Multifunkcja 16
0
Wiele metod gotowania. Opcja Multifunkcja
16 to
0
uniwersalne funkcje gotowania zapewniające
doskonałe rezultaty, bez względu na 39.5
przepis.
73

System czyszczenia
Drabinki boczne
Blachy do pieczenia

DANE TE
TECHNCZNE
CHNCZNE
Timer

Klasa energetyczna A+
Pyroliza
Zwiększona energooszczędność. Dzięki1 klasie
energetycznej A+, to urządzenie Whirlpool
jest nie
2
tylko bardzo wydajne lecz również wysoce
energooszczędne.
-

Kontrola czasu

Elektroniczne

Opcje ustawiania czasu

Start/stop

Zabezpieczenie

WHIRLPOOL

AKZM 8480 NB

-

Oświetlenie wewnętrzne

Tak

Liczba lamp wewnętrznych

1

Umiejscowienie świateł wewnętrznych

Zamontowane z tyłu

Prowadnice piekarnika

Teleskopowe

Sonda

Brak

EFEKTYWNOŚĆ
Rodzaj zasilania

Elektryczne

Rodzaj energii

Elektryczne

Klasa efektywności energetycznej - NOWA DYREKTYWA (2010/30/UE)

A+

Zużycie energii w cyklu w trybie tradycyjnym - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE)

0.91

Zużycie energii w cyklu w trybie z włączonym wentylatorem - NOWA DYREKTYWA
(2010/30/WE)

0.7

0.91
73

0.7
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