UUSI, UNIIKKI STARCLEANTM - TEKNOLOGIAN 6TH SENSE UUNI
MONIPUOLISIN OMINAISUUKSIN VARUSTELTU HUIPPUTUOTE,
JOKA ON HELPPO PITÄÄ PUHTAANA JA HUOLITELTUNA
YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISELLÄ TAVALLA

UUSI GREEN GENERATION UUNI

Jos haluat huomioida ympäristön myös
ruoanvalmistuksessa,

on

Whirlpoolin

uusi, innovatiivinen Green Generation
StarcleanTM uuni oikea valinta:
6TH SENSE teknologia ja helppokäyttöiset ohjelmat tekevät
ruoanvalmistuksesta vaivatonta ja lopputuloksesta täydellistä
pienellä energiankulutuksella.
StarcleanTM ansiosta uuni on helppoa pitää puhtaana ja
kauniin näköisenä vuosi vuodelta – ympäristöystävällisesti ja
nopeasti, vain 35 minuuttia kestävällä puhdistusohjelmalla.
Kaikin aistein virheettömän kaunis ja kiiltäväpintainen
Ambient uuni ja sen elektroninen ohjauspaneeli LCD näytöllä
viimeistelevät elegantisti keittiösi ilmeen.

STARCLEANTM TEKNIIKAN PUHDISTUSKYKY
StarcleanTM on uusi, perustellinen mutta samalla ympäristöystävällinen puhdistusmenetelmä,
jonka teho on jopa 10 kertaa* suurempi laboratoriotestein testattuna. Tämä vihreä
puhdistustapa ei vain säästä energiaa, se myös minimoi puhdistusaineiden käytön: sisätilan
uusi pinnoite pitää pinnan kiiltävänä ja uniikki nanokäsitelty uunin luukun sisäpinta
pitää lasin kirkkaan puhtaana. Uusi puhdistustapa säästää jopa 97% energiaa verrattuna
Whirlpool pyrolyysiuunin puhdistusohjelmaan. Matalalämpöpuhdistusohjelman jälkeen
voit helposti pyyhkäistä sisätilan kostealla liinalla ilman erillisiä puhdistusaineita. Testit
vahvistavat, että StarcleanTM ja 6TH SENSE uunin pintakäsittely antavat 10 kertaa paremman
puhdistustuloksen* öljylle, rasvalle ja tomaatille.
KIINTEÄ RUOKA: TOMAATTI
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PUHDISTUSTULOKSEN PISTEYTYS

Normaali
pintarakenne

RASVA: ÖLY ja VOI
Metalli struktuuri
StarcleanTM

Perinteinen Whirlpool uuni

Erityinen päällyste suojaa sisätilan pinnan kiiltoa
ilman että puhdistusaineita tarvitsee käyttää.
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* verrattu Whirlpoolin emalipintaiseen uuniin, käytetty perinteistä ruoanvalmistus ohjelmaa. Testit suoritettu Whirlpool Europe/TÜV Rheinland Italia laboratoriossa.

15

TÄYDELLINEN LOPPUTULOS VIHREÄLLÄ TAVALLA
StarcleanTM edelläkävijäuuni on ympäristöystävällinen laite jossa yhdistyy ylivoimainen
suorituskyky, resurssien säästö ja helppohoitoisuus nopealla, vain 35 minuuttia kestävällä
puhdistusohjelmalla.

6TH SENSE mahdollistaa monipuolisen ruoanvalmistuksen
vaivattomasti. Sinun pitää vain valita haluamasi resepti uunin
ohjelmavalikosta ja uuni hoitaa lopun. Uunin kontrolloidessa
koko ruoanvalmistusprosessia se varmistaa korkealaatuisen
lopputuloksen samalla säästäen resursseja.
POWER3 KIERTOILMAJÄRJESTELMÄ
Whirlpoolin uusi, innovatiivinen kiertoilmajärjestelmä jakaa
kuuman ilman tasaisesti ja tehokkaasti uunin sisätilaan lisättyjen
ilma-aukkojen ansiosta. Power3- järjestelmä on niin tehokas, että
voit valmistaa ruokaa kolmessa tasossa samanaikaisesti. Tämä
säästää sekä aikaa että energiaa. Huolimatta siitä, valmistatko
ruokaa yhdessä tai useammassa tasossa samanaikaisesti, on
kypsennystulos aina tasainen.

* Maksimi säästö saatu testeillä, joissa vertailtu erilaisten ruokien valmistusta ohjelmalla ilman esilämmitystä sekä ohjelmalla esilämmityksen kanssa.

ÄLYKÄS VAIHTOEHTO LUOVAAN RUOANVALMISTUKSEEN
Uudessa 6TH SENSE uunissa ympäristöystävällinen puhdistustekniikka ja resurssien säästö
kulkevat käsi kädessä edistyneiden ruoanvalmistustoimintojen ja kauniin designin kanssa.

MONITASOISTA RUOANVALMISTUSTA
Uusilla Whirlpool uuneilla voit valmistaa ruokaa kolmessa
eri tasossa samanaikaisesti – näin sekä aikaa että energiaa
säästyy. Suuri sisätila ja uusi Power3-kiertoilmajärjestelmä
antavat uusia mahdollisuuksia: 30% suurempi sisätila
mahdollistaa monitasoisen ruoanvalmistuksen. Uusi Power3kiertoilmajärjestelmä varmistaa kuuman ilman tasaisen
jakautumisen uunissa eivätkä eri maut ja tuoksut myöskään
sekoituk eskenään.
EXTRA SUURI TILAVUUS
Suuri 73 litran sisätila uusissa 6TH SENSE uuneissa
mahdollistaa suurten ruokien, kuten kalkkunan, helpon
valmistamisen. Uunipellin paikan voit valita viidestä eri

XXL 73 l

kohdasta/tasosta, joka myös antaa uusia mahdollisuuksia
ruoanvalmistukseen.

AKZM 837/IX StarcleanTM
• Ulkopinta ruostumatonta terästä (antiﬁngerprint)
• Tekstiavusteinen LCD näyttö (valkoisella tekstillä)
• Näytön kieli valittavissa
• XXL uunintilavuus 73 litraa
• Energialuokka A
• Mitat KxLxS (mm) 595x595x564
• StarcleanTM ympäristöystävällinen höyrypuhdistus
• Integroitu paistomittari
• 6TH SENSE automaattiohjelmat
• Cook3 ruoan valmistus kolmessa tasossa
• Monitoiminnot: kiertoilma, puhallin, ylä/alalämpö & grilli
• Automaattiohjelma pizzan- ja leivänpaistoon
• Matalalämpöohjelma sulattamiseen, taikinan kohotukseen & lämpimänäpitoon
• Elektroninen lämpötilansäätö

“AMBIENT” LINE –
SARJAN INTEGROITAVAT
UUNIT
AKZM 837/IX
Tekstiavusteinen LCD näyttö

AKZM 766/IX
Tekstiavusteinen LCD näyttö

STARCLEAN™ PUHDISTUS
AKZM 764
Tekstiavusteinen LCD näyttö

AKZM 784

PYROLYYSIPUHDISTUS

Ikoninäyttö

Automaattiset ohjelmat
Ruoan valmistusta
kolmessa tasossa

PERINTEINEN PUHDISTUS

Ruoan valmistusta
kolmessa tasossa

D

Kiertoilma

Uunin tilavuus 73 L

Automaattiset ohjelmat

Starclean ™

Ruoan valmistusta
kolmessa tasossa

Kiertoilma

Pyrolyysi puhdistus

Kiertoilma

Uunin tilavuus 73 L

Uunin tilavuus 73 L
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WHIRLPOOL NORDIC – ITÄLAHDENKATU 22 b, 00210 HELSINKI - www.whirlpool.ﬁ
Whirlpool on Whirlpool USA:n omistama tavaramerkki
Oikeus teknisten tietojen muuttamiseen pidätetään.
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360° LANSEERAUS SUUNNITELMA

