
• Crisp
• Inhoud ovenruimte 33 liter
• Jet menu crisp
• Jet Start: razendsnel verwarmen
• Jet Defrost: extra snel ontdooien
• Turbo hete lucht (50-250°C)
• Warmhouden
• Rijsfunctie
• CrispFry
• Brood ontdooien
• Magnetron 900 Watt
• Uitstekende handgreep
• Geschikt voor grote borden en schotels (draaiplateau Ø

36 cm)
• Bedieningspaneel met aanraakscherm
• Drop down opening
• Crisperplaat en handgreep
• Crispfunctie met crispplaat
• Grill gecombineerd (grill + magnetron)
• Vermogen hetelucht: 1700 W
• Heteluchtrooster
• Grillrooster
• Gemakkelijk te reinigen
• Opwarmen
• Automatische programma's
• Beoordeling aansluitingen: 2000 W
• Verwarmingselement Grill
• 1200 W Grillvermogen
• 7 vermogensstanden
• 3-D Distributiesysteem
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 373x490x540 mm
• Magnetron 900 Watt, 7 vermogens
• 33 L binnenvolume met draaiplateau van 36 cm
• 3 kookmethodes: magnetron, grill en turbo hete lucht
• Ovenruimte in roestvrij staal

Whirlpool vrijstaande microgolfoven: Kleur zwart -
MWP 338 B

Kenmerken van deze Whirlpool vrijstaande microgolfoven:
kleur zwart. Uitzonderlijke binnenruimte.
Combinatietechnologie die de kookflexibiliteit van
traditionele ovens biedt. Crispfunctie, voor heerlijk krokante
quiches, taarten en pizza's. Jet Defrost, voor uitzonderlijk
snel en gelijkmatig ontdooien.

Dual Crisp
Extra krokant vanbuiten en heerlijk zacht vanbinnen:
met DualCrisp lukt het altijd. Een exclusieve
technologie van Whirlpool. Het gerecht wordt zowel
van onder als van boven verwarmd, zodat ook de
onderkant gelijkmatig wordt bereid.

Dual Steam
Stoom tot twee gerechten tegelijk met de DualSteam-
functie. De perfecte functie om in een handomdraai
een complete en gezonde maaltijd op tafel te zetten,
zonder dat er smaken met elkaar worden vermengd.

Jet Defrost
Snel ontdooien. Gebruik de unieke Jet Defrost functie
om bevroren voedsel snel en gelijkmatig te ontdooien
in uw microgolfoven.

Jet Start
Buitengewoon snel opwarmen. De Jet Start functie
activeert de microgolfoven gedurende maximaal 30
seconden met het maximum vermogen. Ideaal om snel
dranken of soep op te warmen.

ChefMenu
Tot 100 voorgeprogrammeerde recepten. Selecteer
één van de 100 voorgeprogrammeerde recepten en de
microgolfoven stelt het ideale programma en de tijd in.
Het apparaat houdt zelf de voortgang van het
kookproces in de gaten voor een perfect resultaat.

Jet Menu
Voorgeprogrammeerde instellingen. Jet Menu biedt
programma’s, speciaal voor diepvriesgerechten, die de
bereidingstijd automatisch berekenen op basis van het
opgegeven soort voedsel en gewicht.

CRISPFRY
Gezond en krokant frituren, zonder toevoeging van
extra olie, dankzij de gecombineerde werking van de
DualCrisp technologie, de crispplaat, de turbo hete
lucht en de uiterst krachtige XXL grill.

XXL ovenruimte
Alle ruimte die u nodig heeft. Deze Whirlpool
microgolfoven beschikt over een XXL ovenruimte, dus
alle ruimte voor uw culinaire creativiteiten.
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BELANGRIJKBELANGRIJKSSTE KENMERKENTE KENMERKEN
Productgroep Magnetron

Productnaam MWP 338 B

Belangrijkste kleur van het product Zwart

Type magnetron Combimagnetron

Uitvoering Vrijstaand

Type besturing Elektronisch

Type bedienings- en signaleringselementen LED

Extra bereidingsmethode grill Ja

Crisp Yes

Stomen No

Extra bereidingsmethode heteluchtfunctie Ja

Klok Ja

Automatische programma's Ja

Hoogte van het product 373

Breedte van het product 490

Diepte van het product 540

Minimale nishoogte 0

Minimale nisbreedte 0

Nisdiepte 0

Nettogewicht 25.95

Inhoud binnenruimte 33

Draaiplateau Ja, uitschakelbaar

Diameter draaiplateau 360

Geïntegreerd reinigingssysteem No

TETECHNISCHE KENMERKENCHNISCHE KENMERKEN
Stroom 10

Spanning 220-230

Frequentie 50

Lengte elektriciteitssnoer 100

Type stekker Schuko

Timer No

Grillvermogen 1200

Type grill Verwarmingselement

Materiaal ovenruimte Roestvrij staal

Binnenverlichting Ja

Extra bereidingsmethode grill Ja

Positie binnenverlichtingspunten Voor links

VERBRUIKVERBRUIKSSWWAARDENAARDEN
6th Sense / Dynamic Intelligence No

Aantal vermogensstanden 7

Maximaal magnetronvermogen 900

Bread Defrost Yes

Jet Defrost Yes

Jet Start Yes
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