
W9 MW261 IXL

• Kombimikro med varmluftsfunktion
• Touchkontroll
• SmartDisplay - interaktiv TFT-färgdisplay(3.5")

• 6th SenseLive - kan kopplas upp mot WiFi och styras med en app
• Upp till 120 assisterande tillagningsprogram
• 6th Sense sensorteknik
• Varmluft, för traditionell ugnstillagning & bakning
• Crisp, laga mat och baka på mikrotid
• CrispFry, gyllenstekta rätter med krispig yta utan extra olja
• Ångkokningsfunktion & Grill
• Jet Defrost funktion, snabb och jämn upptining
• Bread Defrost, funktion för att tina fryst bröd
• Jet Start: snabbstart på full effekt (30 sek/tryck)

• Max. mikrovågseffekt: 900 W, 7 effektlägen
• 3D mikrovågssystem
• SteamClean program, rengör med ånga
• Digital timer (90 min.)
• 1200 W varmluftselement, 1600 W grill
• Medföljer: Crisppanna, Ångkokningskärl (3 delar), Grillgaller
• Ugnsutrymme i rostfritt

• Rostfri med iXelium-ytbehandling
• Lucka öppnas nedåt, Greppvänligt handtag
• SoftClose - mjukstängande lucka
• Roterade bottenplatta, diameter: 40 cm
• Ugnsvolym: 40 liter
• Produktmått (HxBxD): 455x595x560 mm

6TH SENSELIVE APP
Oavsett var du är, 6TH SenseLive App ger dig den 
information och feedback du behöver, när du behöver 
den. Appen gör det inte bara möjligt att styra och 
övervaka matlagningen från din läsplatta eller smarta 
mobiltelefon. Den ger också tillgång till ett stort urval 
anpassningsbara recept och interaktiva instruktioner. 
Kort och gott en smart hjälpreda i vardagen som både 
förenklar och inspirerar.

SMARTDISPLAY, INTERAKTIV FÄRGDISPLAY
W Collection produkter i serie W9 är utrustade 
med SmartDisplay, en 3,5 tum stor TFT-
färgdisplay med touchkontroll. Intuitiv kontroll 
och mycket lättnavigerade menyer ger maximal 
användarvänlighet. Genom att utgå från dig och dina 
val visar displayen vägen till vällagade måltider i din 
smak. Det spelar ingen roll om du är en mer eller 
mindre erfaren hemmakock, assisterad matlagning gör 
det lättare för alla att laga mat med lyckat resultat.

■ Färg: iXelium yta W9 MW261 IXL 859991542270 8003437396083
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