
MCP 349 BL

• Kombimikro med varmluftsfunktion
• Touchkontroll
• Elektronisk kontrollpanel
• AutoCook, automatiska program

• Crisp, laga mat och baka på mikrotid
• DualCrisp
• CrispFry, gyllenstekta rätter med krispig yta utan extra olja
• Varmluft, för traditionell ugnstillagning & bakning
• Ångkokningsfunktion
• AutoSteam, program för ångtillagning
• Jet Defrost funktion, snabb och jämn upptining
• Bread Defrost, funktion för att tina fryst bröd
• Grill
• Funktion för återuppvärmning
• Jet Start: snabbstart på full effekt (30 sek/tryck)
• Max. mikrovågseffekt: 800 W, 6 effektlägen
• 3D mikrovågssystem
• Double Emission Technology - unik teknik som värmer och tinar 

med perfekt jämnt resultat
• Lättrengjort ugnsutrymme med non-stick yta
• Digital timer (90 min.)
• 1700 W varmluftselement, 900 W grill
• Medföljer: Crisppanna, Ångkokningskärl (3 delar), Varmluftsgaller, 

Grillgaller

• Färg: Svart
• Sidohängd lucka
• Roterade bottenplatta, diameter: 28 cm
• Ugnsvolym: 25 liter

LAGA MAT MED ÅNGA
Med ångkokningsfunktion kan du enkelt och 
snabbt laga smakrika och hälsosamma rätter. 
Idealiskt för skonsam tillagning av grönsaker, 
rotfrukter, fisk och fettsnåla maträtter.

CRISP - MATLAGNING UTÖVER DET 
VANLIGA, MED MIKRO.
Whirlpools exklusiva Crisp erbjuder 
tillagningsmöjligheter utöver det vanliga. Med 
Crisp tillagas maten med mikrovågor samtidigt 
som en grill bryner ytan och en speciell 
crisppanna gräddar undersidan. Resultatet blir 
jämnt tillagad mat med en spröd, brungräddad 
botten och ovansida - på mikrotid. Gör det 
möjligt att till exempel baka en sockerkaka på 
7-8 minuter och steka två portioner klyftpotatis 
på runt 10 minuter!

■ Färg: Svart MCP 349 BL 858734999490 8003437860775

CRISPFRY
FÖR EXTRA KRISPIG YTA OCH SMAK – MED EN 
LITE ELLER INGEN OLJA ALLS
Denna funktion kombinerar Crisp tekniken med 
varmluftstillagning. Resultatet blir mat med en 
gyllenstekt, knaprig utsida och en saftig insida - utan 
att du behöver tillsätta extra matfett.

JÄTTESNABB, JÄMN UPPTINING MED 
JETDEFROST
Jet Defrost tinar mat supersnabbt och jämnt tack vare 
den jämna effektfördelningen som Whirlpools unika 
3D-system ger. Du behöver bara välja typ av mat, ange 
vikt och trycka start.


