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INTELLIGENS TECHNOLÓGIÁK

INTELLIGENS TECHNOLÓGIÁK,
MELYEK ELHOZZÁK AZ INNOVÁCIÓT OTTHONÁBA!
Bízza magát az intelligens 6. Érzék technológiára, hogy tökéletes
eredményt és közel 50% erőforrásmegtakarítást érjen el.

Megtakarítások

Teljesítmény

Könnyű használat

A Whirlpool 6. Érzék technológiája azonosítja a környezetben levő változókat és alkalmazkodik a különböző követelményekhez. Speciális
szenzorokat használva ez a funkció segít a tökéletes eredmény elérésében az ételek megőrzése, a sütés, vagy akár a mosogatás területén.
A Whirlpool mindig különös figyelmet fordított azokra a fogyasztói elvárásokra, melyek az alacsony energiafogyasztásra irányultak. Ezért
fejlesztettük ki a 6. Érzék technológiát, mely biztosítja a tökéletes eredményt, a könnyű és kényelmes használatot és a maximális erőforrás
megtakarítást, minden nap és minden körülmények között. Sőt, a 6. Érzék készülékek kiváló minőségű alapanyagokból készülnek elegáns stílusban. Ezeket a készülékeket úgy tervezték, hogy tökéletesen illeszkedjenek minden stílusú konyhához, teljes sokoldalúságot, funkcionalitást
és kiváló teljesítményt kínálva.

6. Érzék
sütők

6. Érzék
mikrohullámú sütők

6. Érzék
főzőlapok

Csak válassza ki a receptet,
és a 6. Érzék technológia
automatikusan kontrollálja
a sütési módot, hőmérsékletet és időt.

Csak válassza ki a kívánt receptet és a 6. Érzék technológia automatikusan beállítja
a sütési paramétereket.

Csak válassza ki a 6. Érzék
funkciót, és a főzőlap
automatikusan szabályozza
a hőmérsékletet és teljesítményfokozatot, valamint
hangjelzéssel figyelmeztet,
ha a víz eléri a forráspontot.

Tökéletes sütési eredmény
előmelegítés nélkül.

Az ételek széles skáláját
lehet elkészíteni gyorsan,
egészségesen és ízletesen.

Főzzön egyedülálló módon
irányítva minden lépést,
hatékonyan és rugalmasan
alkalmazkodva a körülményekhez.

A 6. Érzék sütők közel 20%*
energiát takarítanak meg
az innovatív légkeringtetésnek köszönhetően, mely
kiküszöböli az előmelegítés
szükségességét, és lehetővé
teszi, hogy egyszerre több
fogást is főzzünk.

A 6. Érzék mikrohullámú
sütők számos ételt elkészítenek felennyi idő alatt,
mint a hagyományos sütők.
Mindezt minimális energiafelhasználással.

A 6. Érzék főzőlapok közel
20%** energiamegtakarítást
érhetnek el köszönhetően az
intelligens algoritmusoknak,
melyeket az energia szabályozására használnak fel.

* A maximális megtakarítást számos étel elkészítésének tesztje során mérték használva és nem használva az előmelegítést funkciót.
** Összehasonlítva a teljesítménynövelés (booster) funkciót a Whirlpool hagyományos indukciós főzőlapjaival.
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KÖSZÖNTI ÖNT AZ ÚJ GENERÁCIÓ

6. Érzék
páraelszívók

6. Érzék
mosogatók

6. Érzék
Hűtőszekrények

6. ÉRZÉK
LÉGKONDÍCIÓNÁLÓK

Csak válassza ki az automatikus üzemmódot, és a
6. Érzék beállítja a teljesítményt.

Csak válassza ki a megfelelő
programot, és a 6. Érzék
folyamatosan hozzáigazítja a víz, hőmérséklet
és idő mennyiségét a
szennyezettségi szintnek
megfelelően.

Csak helyezze be a friss ételt
a készülékbe, és a 6. Érzék
automatikusan beállítja a
szükséges hőmérsékletet és
páratartalmat.

Csak válassza ki a 6. Érzék
funkciót és a légkonícionáló
automatikusan az aktuális szobahőmérsékletnek
megfelelően beállítja a hőmérsékletet és a ventilátor
sebességét.

Kiküszöböli a kellemetlen
szagokat, mindegy mit
főzünk.

Még a legmakacsabb szen�nyeződéseket is tökéletesen
eltávolítja előmosogatás
nélkül.

Hosszabb ideig őrzi meg az
ételek természetes frissességét, mint a normál hűtőszekrények.

Pontos hőmérséklet szabályozást, alacsony zajszintet
és energia felhasználást
biztosít.

A 6. Érzék páraelszívók automatikusan a körülményekhez
igazítják a felhasználandó
energiát, folyamatosan friss
levegőt biztosítva ezzel.

A 6. Érzék mosogatók
közel 50%*** vizet, időt és
energiát takarítanak meg.
Alternatív energiaforráshoz
csatlakoztatva, a meleg víz
felhasználásával akár 70%
energiát is megtakaríthatnak.

A 6. Érzék hűtőszekrények
különösen hatékonyak, mivel
csak akkor hűtenek, amikor
az szükséges, jelentősen
csökkentve ezzel az energia
felhasználást.

A 6. Érzék légkondícionálók
interver technológiája kevesebb energiát használ, mint
más interverter technológiák.

*** Összehasonlítva a minimális és maximális fogyasztást a 6. Érzék programon.
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A TÖKÉLETES FORMA KONYHÁJA SZÁMÁRA

A WHIRLPOOL BEÉPÍTHETŐ TERMÉKEK BÁRMELY
KONYHÁBA JÓL ILLESZKEDNEK, ÉS NAGYSZERŰ FORMAI
VÁLASZTÉKBAN KAPHATÓK, A HAGYOMÁNYOSTÓL
A MINIMALISTA KIVITELIG.

FUSION
A kiváló technológiával, innovatív funkciókkal és ultramodern megjelenéssel rendelkező
Fusion Line sütők, mikrohullámú sütők, főzőlapok, párelszívók, mosogatógépek, hűtőszekrények és fagyasztók futurisztikus konyhai
környezetet teremtenek a minimalista, mégis fejlett formai kialakításnak köszönhetően.
A Fusion konyha kiválóan ötvözi az acélt és
az üveget, letisztult és műszakilag igényes
kivitelben. Mind a hagyományos, mind a mikrohullámú sütő sima felületű, 80 mm-es érintős kezelőlappal és rejtett fogantyúval, fejlett
felhasználói kezelőfelülettel rendelkezik.
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A TÖKÉLETES FORMA KONYHÁJA SZÁMÁRA
AMBIENT
Az Ambient Line a legmodernebb technológiai megoldásokat az egyszerű használattal
ötvözi annak érdekében, hogy az elkészült
étel mindig tökéletes legyen. A termékcsalád
tagjai a hagyományos és az innovatív modern funkciók teljes tárházát kínálják. Mindegyik elem a legjobb minőségű acélból készült, amely letisztult eleganciát kölcsönöz
a készülékeknek. A hagyományos és mikrohullámú sütő nyomógombos kezelőszervekkel
rendelkezik, és az összes elem tökéletesen illeszkedik egymáshoz a még egyszerűbb, még
élvezetesebb használat érdekében.

GENESIS
A konyhai design irányzataival összhangban
a Genesis Line a tökéletes mód arra, hogy
esztétikailag tökéletes harmóniát teremtsen
bármely konyhában. Modern hangulata és a
szögletes vonalak vonzzák mindazok tekintetét, akik a kiváló minőséget keresik mind a
forma, mind a funkciók terén. A termékcsalád hagyományos és mikrohullámú sütője új,
vonzó felhasználói kezelőfelülettel rendelkezik, és lényegre törő szöveges kijelzővel,
amelyre szívesen tekint az ember, ugyanakkor használata is élvezetes.

ACTUAL
Az új Actual Line legfőbb jellemzője a gyakorlatiasság, vadonatúj design, új funkciók
valamint A energiaosztályú jellemzők. Sima,
modern vonalvezetéssel, ergonómikus gombokkal és fogantyúkkal egyszerű funkcionalitást kínál, így könnyedén garantálhatóak
a tökéletes sütési eredmények. Technikai
jellemzőket figyelembe véve pedig olyan
megoldások jellemzik, melyek megfelelnek
az A energiaosztály előírásainak. Tökéletes
választás azoknak, akik szeretik a könnyen
használható készülékeket és a modern vonalvezetést.

RUSZTIKUS
A rusztikus termékcsalád a múltat idézi, de
a legújabb technológiai megoldásokat rejti magában. Letisztult, lekerekített formák,
hagyományos anyagok és rendkívül tiszta
grafika biztosítják a készülékek időtlen szépségét, melyekben ugyanakkor a csúcstechnológia is helyet kap.
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BEÉPÍTHETŐ SÜTŐK
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BEÉPÍTHETŐ SÜTŐK

INTELLIGENS SÜTŐK, AMELYEKKEL
GYEREKJÁTÉK ELKÉSZÍTENI
A TÖKÉLETES ÉTELEKET
AZ ELEGÁNS MEGJELENÉSNEK, A FEJLETT FUNKCIÓKNAK
ÉS A RENDKÍVÜL EGYSZERŰ HASZNÁLATNAK KÖSZÖNHETŐEN
A WHIRLPOOL BEÉPÍTETT SÜTŐK SZEBBÉ ÉS JOBBÁ
VARÁZSOLJÁK A KONYHÁJÁT.

6. ÉRZÉK INTELLIGENCIA AZ EGYSZERŰEN ELKÉSZÍTHETŐ,
TÖKÉLETES ÉTELEKÉRT
Az innovatív legújabb készülékek természetesen a hagyományos
multifunkciós sütők összes funkciójával rendelkeznek és az ételkészítési módszerek széles választékát kínálják. Emellett azonban egy
különleges lehetőséget is biztosítanak, amelyek minden eddiginél
egyszerűbbé teszik a sütést: a 6. ÉRZÉK funkciót. A 6. ÉRZÉK menü
segítségével csak válassza ki a 30 előre programozott recept valamelyikét, a sütő pedig automatikusan beállítja a megfelelő sütési funkciókat, időt és hőmérsékletet, így mindig tökéletesen készíti el az ételt.
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A Whirlpool sütők további tulajdonságai

73 literes belső térben 5 különböző polcpozíció található, így bőven van hely, hogy
kiélje alkotókedvét!

-10%

Energiatakarékosság

A Whirlpool sütők rendkívül jól hőszigeteltek a hő megtartása, az energiatakarékosság és a sütési idő csökkentése érdekében.
Keresse az A-10% és A energiaosztály szimbólumot.

GYORSBILLENTYŰK
A gyorsbillentyűk segítségével azt a 10
funkciót érheti el, amelyet a leggyakrabban
használ. Nem kell észben tartania, hogy
kedvenc ételéhez melyik funkciót szokta
használni: az érintőszenzoros felhasználói
felület azt kiválasztja Ön helyett.

UJJLENYOMATMENTES INOX
A Whirlpool hisz abban, hogy a konyhában
töltött idő változatossá és örömtelivé tehető. Minél több a kísérletezési lehetőség, annál nagyobb az élvezet a szakács és az ételt
elfogyasztók számára. Ezért az intelligens
felhasználói felületet hoztunk létre, amely
gondosan felügyeli a sütés folyamatát és
egyértelmű, rendszeres tájékoztatást ad. Az
érintésérzékelős szöveges kijelzők az esztétikus grafikának és animációnak köszönhetően
interaktív felhasználást tesznek lehetővé.

STARCLEANTM
SÜTŐTISZTÍTÁS
Köszönhetően az egyedülálló technológiának
és az innovatív „zöld” tisztítási fázisnak, ez
a kivételes sütő ötvözi a kiváló sütési eredményeket az energiatakarékos és környezetbarát tisztítással. A sütőtér fedőrétege egy
olyan különleges, nikkelmentes zománcréteg, amely mindössze víz és a tartozékként
adott cellulóztartalmú ruha segítségével
könnyű és gyors tisztítást tesz lehetővé.
A sütőajtó üvegének belső felülete is egy
olyan réteggel van fedve, amely könnyű tisztítást tesz lehetővé. A STARCLEANTM tisztítási
ciklus mindössze 35 percet vesz igénybe (beleértve a lehűlési fázist is).

���� PIROLITIKUS
SÜTŐTISZTÍTÁS
Automatikus tisztítás: a sütés során keletkezett szennyeződések eltávolítása egy
magas, kb. 500 °C hőmérsékleten lefutta-

tott ciklus. Két különböző funkció áll rendelkezésre: normál (3 órás magas hőmérsékletű tisztítás) és gyors pirolitkus (75 perces
magas hőmérsékletű tisztítás). A funkció
rendszeres használata esetén érdemes a rövidebb, energiatakarékosabb ciklust választani; míg erősen szennyezett sütő esetén
használja a teljes tisztítást.
6. ÉRZÉK pirolízis: A pirolitikus kijelző segítségével a sütő automatikusan számolja
a sütési ciklusok számát, figyeli a kiválasztott recept típusát és figyelembe veszi azok
szennyező hatását, így jelzi, ha el kell indítani a pirolitikus tisztítóprogramot.

6. ÉRZÉK
Választás az előre beprogramzott
30 receptből. Az intelligens 6. Érzék technológia az elkészítendő étel súlyának ismeretében pontosan méri a belső térben
lévő hőmérsékletet és a sütés folyamatát,
valamint a sütési időt ennek megfelelően
állítja be, így Ön egyszerűen készíthet tökéletes ételeket.

A TÖBBSZINTŰ SÜTÉS
A Cook3 rendszer idő- és
energia-megtakarítást tesz lehetővé azáltal, hogy egyszerre akár három ételt készíthet egymástól függetlenül. A fejlett
légkeveréses rendszer megakadályozza az
ízek és aromák keveredését, így mindegyik
étel megőrzi saját, egyedi ízét. A tágas,
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A Whirlpool készülékein alkalmazott rozsdamentes acél a legújabb technológiával készült, így a zsír, az ujjlenyomat
és a por könnyen eltávolítható róla. A speciális kezelésnek köszönhetően a készülék
karcmentes marad és a rozsdamentes felület nem öregszik, így mindig megőrzi szép
állapotát. Továbbá megkönnyíti készülékei
mindennapi használatát, mert egyszerűvé
teszi tisztításukat.

A Whirlpool sütők további tulajdonságai*
6. ÉRZÉK gőz funkció
Gőzzel támogatott sütés, mely segítségével számos különböző ételt készíthet
el új, ötletes módon. A főzés kíméletesebb,
az eredmény pedig mindig ízletes, zamatos.
Öt különböző ételkategóriából választhat:
hús, hal, szárnyas, zöldség és sütemények.
hússzonda

HÚSSZONDA

Az étel belső hőmérsékletének
(0 °C – 100 °C között) mérésére szolgál
sütés, ételkészítés közben. A kívánt belső
hőmérsékletet a készítendő étel szerint be
lehet programozni, majd az előirányzott idő
letelte után a készülék figyelmeztet erre.

Alsó hő (Alsó sütés)
A sütési ciklus végén célszerű
használni az étel aljának pirítására.

Felső hő (Felső sütés)
Ideális a sütési program végén
történő pirításhoz.

Hagyományos,
statikus sütés
A felső és alsó fűtést kombináló hagyományos sütési módszer, amikor a sütő felső
része forróbb. Akkor ideális, ha az étel tetejét meg kell pirítani, vagy ha tűzálló tálban
süt, amikor az étel lassan készül.

Légkeveréses sütés
Ventilátorral segített sütés, amikor a hő a felső és alsó fűtőelemekből érkezik. Ideális aprósütemények és torták
készítéséhez.

Hőlégbefúvás
A sütő hátsó fala mögött elhelyezkedő ventilátor átnyomja a levegőt a
fűtőelemeken és négy irányból a sütőtérbe
juttatja. Az étel gyorsan (általában nincs
szükség előmelegítésre) és egyenletesen
készül a sütő minden részében. Különböző ételek készíthetők egy időben, anélkül,
hogy az ízek és illatok keverednének egymással.

MAXI SÜTÉS
A Whirlpool Maxi sütés funkciója
egyensúlyba hozza a felső és alsó fűtőelem működését, így a sütő fokozatosan és
egyenletesen melegszik fel. Ennek köszönhetően az egyébként nehezen átsülő nagyobb darab húsok sütése is jobban kézben

tartható. Az eredmény a puha, omlós hús,
amely belül teljesen átsült, kívül pedig tökéletesen ropogós.

Kiolvasztás
A hő nélkül alkalmazott ventilátor, amely a sütő hátsó részén található,
egyenletesen keringeti a levegőt a fagyasztott étel körül, így minimálisra csökkenti a
kiolvasztási időt.

Fagyasztott étel
Ez a funkció automatikusan kiválasztja a legjobb sütési hőmérsékletet
és módot a gyorsfagyasztott készételek 5
különböző kategóriájához (mirelit lasagne,
pizza, rétes, sültburgonya és kenyér). Más
ételféleségek sütéséhez tetszés szerint lehet hőmérsékletet választani 50 és 250 °C
között. Ennél a funkciónál a sütő előmelegítése és az ételek előzetes kiolvasztása nem
szükséges.

Extra barnítás
Ezzel a funkcióval sütés közben
vagy sütés után lehet az ételeket (pl. sülteket) pirítani. Három fokozat közül lehet
választani, ahol az 1-es fokozat a minimális
barnítást, a 3-as a maximálist jelenti. A készülék be is programozható, hogy a sütési
program végén ez a funkció automatikusan
bekapcsoljon.

Gyors előmelegítés
Az előmelegítés funkció gyorsan
az optimális hőmérsékletre melegíti az üres
sütőt; sokkal hamarabb, mint a hagyományos sütők. A beállított hőmérséklet elérésekor a funkció automatikusan kikapcsol és
hangjelzés figyelmeztet, hogy be kell tenni
az ételt.

Grill
A Whirlpool sütők különböző grillező egységekkel kaphatók. Használja a grill
funkciót karaj, rablóhús, kolbász, zöldség
sütéséhez és kenyérpirításhoz. A Grill funkciónál az 1-5 fokozat között lehet állítani
a készülék teljesítményét. 3-5 percig melegítse elő a grillt. Sütés közben a sütő ajtaja
zárva kell legyen. Hús sütésekor a füstképződés és a zsiradék kifröccsenésének csökkentése érdekében öntsön egy kis vizet a
zsírfogó tálcára. Sütés közben ajánlatos az
ételeket forgatni.

*A készülékeink felszereltsége modelltől függően, termékenként változhat.
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Turbogrill
(grill + légkeverés)
Gyorsabban és egyenletesebben grillez
azáltal, hogy felgyorsítja a meleg levegő
áramlását a grillzóna körül. A vastagabb
hússzeletek grillezéséhez is ideális. A sütésnél kettős hatást biztosít: ropogós kívül,
porhanyós belül.

Grill és forgónyárs
Még a nagyobb hús vagy szárnyas
is alaposan átsül. A forgatásnak köszönhetően a hús megőrzi természetes zamatát és
ízét.

Alacsony hőmérséklet
program
Az alacsony hőmérséklet program két hőmérséklet beállítást tesz lehetővé: 35 °C
a kiolvasztáshoz és tészta kelesztéshez, és
60 °C a melegen tartáshoz.

Melegen tartás
A melegen tartás opció beállítható úgy, hogy a sütés végén automatikusan
bekapcsolódjon. A cél a frissen elkészült
ételek meleg és ropogós állapotban tartása.
Az ételt 4 órán át melegen tartja, anélkül,
hogy kiszárítaná. Javasoljuk, hogy az ételt
a középső szinten helyezze el. Ez a funkció nem indul el, ha a sütőtér hőmérséklete
65 °C felett van.

Kelesztés
Sós vagy édes tészták optimális
mértékű kelesztése. A kelesztés minőségének megőrzése érdekében ez a funkció
nem indul el, ha a sütőtér hőmérséklete
40 °C felett van. A sütő előmelegítése nem
szükséges.

Pizza/kenyér program
A legjobb szakácsok közreműködésével kifejlesztett Pizza/kenyér programban testre szabhatja a sütési lehetőségeket.

BEÉPítHEtő SütőK

AKZm 838/Ix
• CuBE fusion design
• „A” Energiaosztály
• 6. Érzék funkció, 30 recepttel
• StarClean (hidrolitikus) sütőtisztító
rendszer
• ujjlenyomatmentes inox felület
• vega2 szöveges-grafikus kijelző
(magyar nyelven is)
• Hőszenzoros sütőhőmérséklet szabályozás
• multifunkciós sütő (mf8+)
• 3 rétegű tükrös, teleüveg sütőajtó

További tulajdonságok:
Gyors előmelegítés funkció; speciális funkciók
(kiolvasztás, melegen tartás, kelesztés, sütés több
szinten, mAXI sütés); nagyteljesítményű grill;
gyorsbillentyűk; gombzár
Tartozékok:
teleszkópos sütősín; grillrács; 2 süteményes tepsi;
1 zsírfogó tálca; cellulóztartalmú ruha; szivacs
Mûszaki adatok:
Sütőtérfogat (liter):
73
maximális energiaigény (W):
3650
Grill és hőlégbefúvás teljesítménye (W):
2450
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm):
595x595x564
Beépítési méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm): 600x560x555

AKZm 660/Ix
• CuBE fusion design
• „A-10%” Energiaosztály
• 6. Érzék funkció, 30 recepttel
• Pirolitikus sütőtisztító rendszer
• ujjlenyomatmentes inox felület
• vega2 szöveges-grafikus kijelző
(magyar nyelven is)
• Hőszenzoros sütőhőmérséklet
szabályozás
• multifunkciós sütő (mf8+)
• 4 rétegű tükrös, teleüveg sütőajtó

További tulajdonságok:
Gyors előmelegítés funkció; speciális funkciók
(kiolvasztás, melegen tartás, kelesztés, sütés több
szinten, mAXI sütés); nagyteljesítményű grill;
gyorsbillentyűk; hússzondás receptek; gombzár
Tartozékok:
1 grillrács; 2 süteményes tepsi; 1 zsírfogó tálca;
hússzonda
Mûszaki adatok:
Sütőtérfogat (liter):
73
maximális energiaigény (W):
3650
Grill és hőlégbefúvás teljesítménye (W):
2450
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm):
595x595x564
Beépítési méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm): 600x560x555

AKZm 663/Ix
• CuBE fusion design
• „A” Energiaosztály
• 6. Érzék funkció, 30 recepttel
• ujjlenyomatmentes inox felület
• vega2 szöveges-grafikus kijelző
(magyar nyelven is)
• Hőszenzoros sütőhőmérséklet
szabályozás
• multifunkciós sütő (mf8+)
• 3 rétegű tükrös, teleüveg sütőajtó

További tulajdonságok:
Gyors előmelegítés funkció; speciális funkciók
(kiolvasztás, melegen tartás, kelesztés, sütés több
szinten, mAXI sütés); nagyteljesítményű grill;
gyorsbillentyűk; gombzár
Tartozékok:
teleszkópos sütősín; katalitikus panelek; 1 grillrács;
2 süteményes tepsi; 1 zsírfogó tálca
Mûszaki adatok:
Sütőtérfogat (liter):
73
maximális energiaigény (W):
2600
Grillfűtőtest teljesítménye (W):
2450
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm):
595x595x564
Beépítési méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm): 600x560x555

AKZm 662/Ix
• CuBE fusion design
• „A” Energiaosztály
• 6. Érzék funkció, 30 recepttel
• ujjlenyomatmentes inox felület
• vega2 szöveges-grafikus kijelző
(magyar nyelven is)
• Hőszenzoros sütőhőmérséklet
szabályozás
• multifunkciós sütő (mf8+)
• 3 rétegű tükrös, teleüveg sütőajtó
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További tulajdonságok:
Gyors előmelegítés funkció; speciális funkciók
(kiolvasztás, melegen tartás, kelesztés, sütés több
szinten, mAXI sütés); nagyteljesítményű grill;
gyorsbillentyűk; gombzár
Tartozékok:
teleszkópos sütősín; katalitikus panelek; 1 grillrács;
2 süteményes tepsi; 1 zsírfogó tálca
Mûszaki adatok:
Sütőtérfogat (liter):
73
maximális energiaigény (W):
2600
Grill és hőlégbefúvás teljesítménye (W):
2450
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm):
595x595x564
Beépítési méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm): 600x560x555

BEÉPÍTHETŐ SÜTŐK

AKZM 654/IX

• CUBE Fusion design
• „A” Energiaosztály
• Ujjlenyomatmentes inox felület
• G2 EVO piktogramos LCD-kijelző
• Hőszenzoros sütőhőmérséklet
szabályozás
• Multifunkciós sütő (MF8+)
• 3 rétegű tükrös, teleüveg sütőajtó

További tulajdonságok:
Gyors előmelegítés funkció; speciális funkciók
(kiolvasztás, melegen tartás, kelesztés, sütés több
szinten, MAXI sütés); kenyér / pizza;
nagyteljesítményű grill
Tartozékok:
1 grillrács; 2 süteményes tepsi; 1 zsírfogó tálca
Mûszaki adatok:
73
Sütőtérfogat (liter):
Maximális energiaigény (W):
2600
Grill és hőlégbefúvás teljesítménye (W): 2450/2000
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
595x595x564
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 600x560x555

AKZM 754/IX
• CUBE Ambient design
• „A” Energiaosztály
• 6. Érzék funkció
• Ujjlenyomatmentes inox felület
• Vega2 szöveges-grafikus kijelző
(magyar nyelven is)
• Hőszenzoros sütőhőmérséklet
szabályozás
• Multifunkciós sütő (MF8+)
• 3 rétegű tükrös, teleüveg sütőajtó

További tulajdonságok:
Gyors előmelegítés funkció; speciális funkciók
(kiolvasztás, melegen tartás, kelesztés, MAXI sütés);
nagyteljesítményű grill; gombzár
Tartozékok:
Teleszkópos sütősín; katalitikus panelek; 1 grillrács;
1 süteményes tepsi; 1 zsírfogó tálca
Mûszaki adatok:
Sütőtérfogat (liter):
73
Maximális energiaigény (W):
2600
Grill és hőlégbefúvás teljesítménye (W):
2450
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
595x595x564
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 600x560x555

AKZM 762/IX

• CUBE Ambient design
• „A” Energiaosztály
• Ujjlenyomatmentes inox felület
• G2 EVO piktogramos LCD-kijelző
• Hőszenzoros sütőhőmérséklet
szabályozás
• Multifunkciós sütő (MF8+)
• 3 rétegű tükrös, teleüveg sütőajtó
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További tulajdonságok:
Gyors előmelegítés funkció; speciális funkciók
(kiolvasztás, melegen tartás, kelesztés, MAXI sütés);
kenyér / pizza; nagyteljesítményű grill
Tartozékok:
1 grillrács; 1 zsírfogó tálca
Mûszaki adatok:
73
Sütőtérfogat (liter):
Maximális energiaigény (W):
2600
Grill és hőlégbefúvás teljesítménye (W): 2450/2000
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
595x595x564
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 600x560x555

BEÉPÍTHETŐ SÜTŐK

AKZ 238/IX

����

• Genesis design
• „A” energiaosztály
• Pirolitikus sütőtisztító rendszer
• Ujjlenyomatmentes inox felület
• G2 EVO piktogramos LCD-kijelző
• Hőszenzoros hőmérséklet szabályozás
• Multifunkciós sütő (MF8+)
• 4 rétegű teleüveg sütőajtó

További tulajdonságok:
Gyors előmelegítés funkció; speciális funkciók
(kiolvasztás, melegen tartás, kelesztés);
kenyér / pizza; nagyteljesítményű grill
Tartozékok:
1 grillrács; 2 süteményes tepsi; 1 zsírfogó tálca
Mûszaki adatok:
Sütőtérfogat (liter):
63
Maximális energiaigény (W):
3650
Grill és hőlégbefúvás teljesítménye (W): 2450/2000
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
595x595x564
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 600x560x555

AKZ 242/IX

• Genesis design
• „A” energiaosztály
• Ujjlenyomatmentes inox felület
• G2 EVO piktogramos LCD-kijelző
• Hőszenzoros hőmérséklet szabályozás
• Multifunkciós sütő (MF8+)
• 3 rétegű teleüveg sütőajtó

További tulajdonságok:
Gyors előmelegítés funkció; speciális funkciók
(kiolvasztás, melegen tartás, kelesztés);
kenyér / pizza; nagyteljesítményű grill
Tartozékok:
Teleszkópos sütősín; katalitikus panelek; 1 grillrács;
2 süteményes tepsi; 1 zsírfogó tálca
Mûszaki adatok:
Sütőtérfogat (liter):
63
Maximális energiaigény (W):
3650
Grillfűtőtest teljesítménye (W):
2450
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
595x595x564
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 600x560x555

AKZ 237/NB

• Genesis design
• „A” energiaosztály
• Fekete felület
• G2 EVO piktogramos LCD-kijelző
• Hőszenzoros hőmérséklet szabályozás
• Multifunkciós sütő (MF8+)
• 3 rétegű teleüveg sütőajtó

További tulajdonságok:
Gyors előmelegítés funkció; speciális funkciók
(kiolvasztás, melegen tartás, kelesztés);
kenyér / pizza; nagyteljesítményű grill
Tartozékok:
Teleszkópos sütősín; katalitikus panelek; 1 grillrács;
2 süteményes tepsi; 1 zsírfogó tálca
Mûszaki adatok:
Sütőtérfogat (liter):
63
Maximális energiaigény (W):
3650
Grillfűtőtest teljesítménye (W):
2450
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
595x595x564
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 600x560x555

AKZ 237/WH

• Genesis design
• „A” energiaosztály
• Fehér felület
• G2 EVO piktogramos LCD-kijelző
• Hőszenzoros hőmérséklet szabályozás
• Multifunkciós sütő (MF8+)
• 3 rétegű teleüveg sütőajtó
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További tulajdonságok:
Gyors előmelegítés funkció; speciális funkciók
(kiolvasztás, melegen tartás, kelesztés);
kenyér / pizza; nagyteljesítményű grill
Tartozékok:
Teleszkópos sütősín; katalitikus panelek; 1 grillrács;
2 süteményes tepsi; 1 zsírfogó tálca
Mûszaki adatok:
Sütőtérfogat (liter):
63
Maximális energiaigény (W):
3650
Grillfűtőtest teljesítménye (W):
2450
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
595x595x564
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 600x560x555

BEÉPÍTHETŐ SÜTŐK

AKP 462/IX

• Actual design
• „A” energiaosztály
• Inox felület
• Digitális kijelző elektronikus
programválasztó gombokkal
• Termosztátos hőmérséklet szabályozás
• Multifunkciós sütő (MF8+)
• 3 rétegű teleüveg sütőajtó

További tulajdonságok:
Kiolvasztás; nagyteljesítményű grill
Tartozékok:
Teleszkópos sütősín; katalitikus panelek; 1 grillrács;
2 süteményes tepsi; 1 zsírfogó tálca
Mûszaki adatok:
Sütőtérfogat (liter):
63
Maximális energiaigény (W):
3650
Grill és hőlégbefúvás teljesítménye (W): 2450/2000
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
595x595x564
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 585x560x550

AKP 461/IX
További tulajdonságok:
Kiolvasztás; nagyteljesítményű grill

• Actual design
• „A” energiaosztály
• Inox / fekete / fehér felület
• Digitális kijelző elektronikus
programválasztó gombokkal
• Termosztátos hőmérséklet szabályozás
• Multifunkciós sütő (MF8+)
• 3 rétegű teleüveg sütőajtó

Tartozékok:
1 grillrács; 2 süteményes tepsi; 1 zsírfogó tálca
Mûszaki adatok:
Sütőtérfogat (liter):
63
Maximális energiaigény (W):
3650
Grill és hőlégbefúvás teljesítménye (W): 2450/2000
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
595x595x564
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 585x560x550
AKP 461/IX = inox felület
AKP 461/NB = fekete felület
AKP 461/WH = fehér felület

AKP 460/IX

• Actual design
• „A” energiaosztály
• Inox / fekete felület
• Digitális kijelző elektronikus
programválasztó gombokkal
• Termosztátos hőmérséklet szabályozás
• Multifunkciós sütő (MF5+)
• 3 rétegű teleüveg sütőajtó

További tulajdonságok:
Kiolvasztás; nagyteljesítményű grill
Tartozékok:
1 grillrács; süteményes tepsi; 1 zsírfogó tálca
Mûszaki adatok:
63
Sütőtérfogat (liter):
Maximális energiaigény (W):
2600
Grillfűtőtest teljesítménye (W):
2500
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
595x595x564
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 585x560x550
AKP 460/IX = inox felület
AKP 460/NB = fekete felület

AKP 459/IX

• Actual design
• „A” energiaosztály
• Inox felület
• Termosztátos hőmérséklet szabályozás
• Multifunkciós sütő (MF8+)
• 2 rétegű teleüveg sütőajtó
• Mechanikus jelzőóra
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További tulajdonságok:
Kiolvasztás; nagyteljesítményű grill
Tartozékok:
1 grillrács; 1 zsírfogó tálca
Mûszaki adatok:
Sütőtérfogat (liter):
60
Maximális energiaigény (W):
3200
Hőlégbefúvás teljesítménye (W):
2000
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
595x595x564
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 585x560x550

BEÉPítHEtő SütőK

AKP 449/Ix

• Actual design
• „A” energiaosztály
• Inox felület
• Termosztátos hőmérséklet szabályozás
• multifunkciós sütő (mf5+)
• 2 rétegű teleüveg sütőajtó
• mechanikus jelzőóra

További tulajdonságok:
Nagyteljesítményű grill
Tartozékok:
1 grillrács; 1 zsírfogó tálca
Mûszaki adatok:
Sütőtérfogat (liter):
60
maximális energiaigény (W):
2500
Alsó és felső fűtőtest teljesítménye(W): 1150/1400
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm):
595x595x564
Beépítési méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm): 585x560x550

AKP 244/Ix

• Dynamic design
• „A” energiaosztály
• Inox felület
• Digitális kijelző
• Termosztátos hőmérséklet szabályozás
• multifunkciós sütő (mf8+)
• 2 rétegű teleüveg sütőajtó

További tulajdonságok:
Nagyteljesítményű grill; Sütősín és katalitikus fal
nem szerelhető bele
Tartozékok:
1 grillrács; 1 zsírfogó tálca
Mûszaki adatok:
Sütőtérfogat (liter):
53
maximális energiaigény (W):
3200
teljesítmény (W):
2450
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm):
595x595x564
Beépítési méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm): 600x560x550

AKP 211/Ix

• Genesis design
• „A” energiaosztály
• Inox felület
• Digitális kijelző
• Termosztátos hőmérséklet szabályozás
• multifunkciós sütő (mf5)
• 2 rétegű teleüveg sütőajtó

További tulajdonságok:
Nagyteljesítményű grill
Tartozékok:
2 grillrács; 1 zsírfogó tálca; teleszkópos sütősín
Mûszaki adatok:
Sütőtérfogat (liter):
60
maximális energiaigény (W):
2500
Grillfűtőtest teljesítménye (W):
2450
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm):
595x595x564
Beépítési méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm): 600x560x550

AKP 288/jA

További tulajdonságok:
Nagyteljesítményű grill

• Rusztikus design
• „A” energiaosztály
• jázmin fehér felület
• Rusztikus analóg programóra
• Termosztátos hőmérséklet szabályozás
• multifunkciós sütő (mf8)
• 3 rétegű teleüveg sütőajtó
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Tartozékok:
grillrács; 1 zsírfogó tálca
Mûszaki adatok:
Sütőtérfogat (liter):
53
maximális energiaigény (W):
3200
Grill és hőlégbefúvás teljesítménye (W): 2500/2000
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm):
595x595x564
Beépítési méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm): 600x560x550
AKP 288/jA = jázmin fehér felület
AKP 288/NA = antracit felület

Sütő - főZőlAP KOmBINÁCIÓ

AKP 311/Ix/03

További tulajdonságok:
Nagyteljesítményű grill

• flat design
• „A” energiaosztály
• Inox felület
• Termosztátos hőmérséklet szabályozás
• multifunkciós sütő (mf5)
• 2 rétegű teleüveg sütőajtó

Tartozékok:
1 grillrács; 2 alumínium sütőlap
Mûszaki adatok:
Sütőtérfogat (liter):
53
maximális energiaigény (W):
2500
Grillfűtőtest teljesítménye (W):
2500
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm):
595x595x564
Beépítési méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm): 585x560x550

AKm 888/Ix/01

• Üvegkerámia főzőlap inox kerettel
• 60 cm széles
• 7-fokozatú hőmérséklet szabályozás
(mechanikus)
• Zónánként maradékhő kijelzés
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Mûszaki adatok:
Bal első zóna:
145 mm, 1,2 kW
Bal hátsó zóna:
210 mm, 2,1 kW
jobb hátsó zóna:
145 mm, 1,2 kW
jobb első zóna:
180 mm, 1,7 kW
max. teljesítmény (W):
6200
méretek (mm):
47x580x510
Kivágási méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm): 40x560x490

GALÉRIA TERMÉKCSALÁD

GALÉRIA TERMÉKCSALÁD
A „Galéria” termékcsalád újszerű, szellemes
módon közelíti meg a konyha kialakítását.
A koncepció a moduláris felépítésen alapul,
amely kielégíti a különböző igényeket a helykínálat szempontjából, de mindig stílusosan
és kiváló teljesítménnyel. A „Galéria” készülékcsalád teljes választékot nyújt a nagy
konyhák számára, de helytakarékos, minőségi megoldásokat is kínál. Így bármekkora is a
konyhája, a „Galéria” stílusú design, a kiváló
minőségű anyagok és az intuitív felhasználói felület garantálják a csúcsteljesítményt,
a könnyű használatot és a termékcsaládon
belüli tökéletes esztétikai harmóniát.

TELJESEN AUTOMATA
KÁVÉFŐZŐGÉP
Teljesen automata kávéfőzőgép, amely a kettős termoblokk rendszernek és az optimális
víznyomásnak köszönhetően kiváló ízű, intenzív zamatú, valódi olasz eszpresszó kávét
és krémes cappuccinót készít. Kompakt méretéből (46 cm magas) adódóan jól ötvözhető
a „Galéria” melegítőfiókkal és pont egy hagyományos sütőnek megfelelő helyet foglal el

a konyhában. Az átfolyórész kivehető, így
könnyen és tökéletesen tisztítható. A víztartály és a csepegtetőtálca elölről hozzáférhető
és külön tárolóedény van a kávébab és az őrölt
kávé számára. A készülék egyszerűen használható, a kijelzőn beállíthatja saját nyelvét és
ízlésének megfelelően a kávé erősségét, hőmérsékletét és egyéb paramétereket.

MINI BEÉPÍTHETŐ KÁVÉFŐZŐGÉP
A Whirlpool félautomata mini beépített
kávéfőzőgépe termoblokk rendszerének köszönhetően tökéletes ízű eszpresszó kávét
készít. A víztartály és a csepegtetőtálca elölről érhető el és könnyen tisztítható. A mini
beépített kávéfőzőgép bárhova könnyen
beépíthető, akár oszlopba, akár a felsőszekrénybe. Letisztult formája és stílusos világítása a legújabb konyhai trendet fémjelzi és a
kávéfőzőgép tökéletesen illeszkedik a többi
beépített készülékhez.

MELEGENTARTÓ FIÓK
A melegentartó fiók a tökéletes megoldás
a tányérok, poharak és evőeszközök melegítésére, hogy az ételt mindig a megfelelő
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hőmérsékleten tálalhassa. Használható arra
is, hogy az ételt a tálalásig melegen tartsa.
A melegítőfiókban az elektronikus termosztát-vezérelt ventilátoros fűtőelem 40-80 °C
közötti hőmérsékletet biztosít. Kis méretének – magassága 14 cm – köszönhetően
könnyen beilleszthető a hagyományos sütő
számára szolgáló térbe a „Galéria” termékcsalád bármelyik tagjával kombinálva.

GALÉRIA TERMÉKCSALÁD

ACE 102 IX
• CUBE Fusion design
• Teljesen automata kávéfőző
• Ujjlenyomatmentes inox készülékszín
• Szöveges - grafikus LCD-kijelző
• Érintőszenzoros kezelés
• Őrölt- vagy szemeskávéval
működtethető
• Külön termosztát az espressoés gőzkészítéshez
• 15 bar-os gőznyomás
• Beállítható kávéhőmérséklet

További tulajdonságok:
Speciális beállítások; autostart időzítési lehetőség
és automata kikapcsolás; gőzölőfúvóka cappuccino
készítéshez; vízkőmentesítő program
Víztartály kapacitása (liter):
Vízforraló teljesítménye (W):
Szerelt hálózati kábel

1,8
1200
(1,9 m)

Mûszaki adatok:
Teljesítményigény (W):
1350
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
455x595x525
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 450x560x550

ACE 010 IX

• Essence design
• Félautomata kávéfőző
• Inox készülékszín
• Mechanikus vezérlés, LED-jelzés
• Külön termosztát az espressoés gőzkészítéshez
• 15 bar-os gőznyomás
• Csak őrölt kávéval működtethető

További tulajdonságok:
Gőzölőfúvóka cappuccino készítéshez
Víztartály kapacitása (liter):
Vízforraló teljesítménye (W):
Szerelt hálózati kábel

1,5
1000
(1,8 m)

Mûszaki adatok:
Teljesítményigény (W):
1100
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
382x595x285
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 362x560x285

WD 141/ 142 IX

• Elektromos melegentartó fiók
• 20 lapostányér vagy 80 presszókávés
csésze előmelegítésére
• Inox - ujjlenyomatmentes készülék
• Termosztátos vezérlés
(Beállítható hőmérséklet: 40-65-85°C)

19

Fekete csúszásgátló filcbetét a fiók alján
Hőmérséklet fokozatok száma: 6
Ventilátoros mûködés
Szerelt hálózati kábel
Mûszaki adatok:
Kapacitás (liter):
20
Teljesítményigény (W):
450
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
135x595x540
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 140x560x550

GŐZPÁROLÓ

LÉGKEVERÉSSEL KOMBINÁLT GŐZPÁROLÓ:
6. ÉRZÉK TECHNOLÓGIA ÉS GŐZ A FINOM,
EGÉSZSÉGES ÉTELEKÉRT.
A KÍMÉLETES, GŐZZEL VALÓ SÜTÉS ÉS A PRECÍZ 6. ÉRZÉK
TECHNOLÓGIA SEGÍTSÉGÉVEL A LEGKÜLÖNBÖZŐBB ÉTELEKET
KÉSZÍTHETI EL TÁPÉRTÉKÜK MEGŐRZÉSÉVEL.
AZ ÍZLETES, TÁPLÁLÓ
ÉTELEK VILÁGA
A Whirlpool légkeveréssel kombinált gőzpárolója új színt visz az ételkészítésbe.
A gőz erejének és a Whirlpool egyedülálló, intelligens 6. ÉRZÉK technológiájának
kombinációja kiváló eredményt biztosít:
kedvenc ételei finomak és frissek lesznek,
és felfedezheti a kifinomult új ízek világát.
A gőzpárolóban készült ételek tetszetősek
és nagyon finomak, ráadásul a kíméletes
ételkészítési folyamatnak köszönhetően megőrzik tápértéküket, vitamin- és
ásványianyag tartalmukat. Az előre elkészített étel újramelegítését a készülék
rendkívül kíméletesen teszi: az étel nem
szárad ki, hanem pont olyan lesz, mintha
frissen készült volna.

GYORS, HATÉKONY SÜTÉS
A gőz segítségével történő sütés nemcsak
egészséges, de gyorsabb is, mint a hagyományos sütés. A 6. ÉRZÉK technológia pontosan a megfelelő mennyiségű gőzt juttatja
a sütőtérbe, a megfelelő hőmérsékleten és
időben, a speciális érzékelők pedig állandóan ellenőrzik a sütőtérben lévő gőz men�nyiségét és hőmérsékletét, így az elkészített étel mindig tökéletes lesz. A készülék
hátoldalán elhelyezett fűtőelem pedig arról
gondoskodik, hogy az étel finom, ropogós

külsőt kapjon. Használhatja párolóként
vagy hagyományos sütőként, vagy a kettő
kombinációjaként.

TÉR A KREATIVITÁSHOZ

sékleten és időben. A könnyen használható
felhasználói menürendszere egyszerű előre
beállított sütési lehetőségeket kínál és jól
érthető, pontos visszajelzést ad a sütés
előrehaladásáról.

A légkeveréssel kombinált gőzpároló hatalmas, 34 literes belső terében elegendő
hely van a legkülönbözőbb méretű és alakú
ételek elkészítéséhez. Különböző sütési /
párolási szinteket választhat, hogy a rendelkezésre álló teret a legoptimálisabban
használja ki, bármilyen ételkombinációt is
szeretne elkészíteni.

A FORMATERVEZÉS LEGJAVA
A légkeveréssel kombinált gőzpároló ergonomikus kialakítású, tökéletesen illeszkedik
a Fusion és Ambient termékcsaládba tartozó sütőkhöz és mikrohullámú sütőkhöz, így
még szebbé varázsolja a konyhát.

GŐZ, HAGYOMÁNYOS SÜTÉS
ÉS 6. ÉRZÉK TECHNOLÓGIA:
RECEPT A SIKERHEZ
A hagyományos sütő és a pároló egyedülálló kombinációjának köszönhetően az ételek fantasztikusan jó ízűek lesznek: kívül
ropogósak, belül porhanyósak. A 6. ÉRZÉK
technológia fejlett érintkezők segítségével
figyeli a sütés folyamatát, és a megfelelő
mennyiségű gőzt juttatja be ideális hőmér-

AMW 599
• CUBE Fusion design
• Légkeveréssel kombinált gőzpároló
• 6. Érzék funkció
• Állószekrénybe építhető kivitel
• Ujjlenyomatmentes inox felület
• Vega2 szöveges-grafikus kijelző
(magyar nyelven is)
• Elektronikus (hő- és páraszenzoros)
szabályozás
• Párolás ételfajta szerint
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További tulajdonságok:
Gőzöléses kiolvasztás; speciális funkciók és receptek;
konyhai időzítő óra; vízleeresztés és vízkőmentesítő
program; belsőtér világítás; gombzár
Tartozékok:
Tartóállvány, sütőrács
Gőzőlőtálca:
Cseppfogó tálca:
Víztartály (2 liter):
Tisztítószivacs:

1db
1db
1db
1db

Mûszaki adatok:
Párolótér (liter):
34
Teljesítményigény (W):
1450
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
455x595x537
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 450x556x550

BEÉPÍTHETŐ SÜTŐK - TARTOZÉKOK, tisztító- és ápolószerek

A WHIRLPOOL AJÁNLÁSÁVAL
SÜTŐT- és ZSÍRFOGÓ TÁLCA

NBB 35: Zománcozott, fekete színű
sütőtálca.

2- és 3 szintes kihúzható sütősínek
BA 42: 2 részlegesen kihúzható, CLIP
(pattintható) kivitel (60-73 literes sütőkhöz)
BAS 43: Háromszintes teleszkópos
sütősín (2 részlegesen + 1 teljesen
kihúzható), CLIP (pattintható) kivitel,
(63 literes sütőkhöz)
BAG 43: Háromszintes teleszkópos
sütősín (2 részlegesen + 1 teljesen
kihúzható), CLIP (pattintható) kivitel,
(73 literes sütőkhöz)
BAF 43: Háromszintes teleszkópos sütősín (3 teljesen kihúzható), CLIP (pattintható) kivitel (60-73 literes sütőkhöz)

NFP 35: Zománcozott, fekete színű
zsírfogó tálca

SZILIKON SÜTEMÉNYFORMÁK

PIZZA- és teflonTÁLCA

PIZ001: Számos étel készíthető benne, a pizzától az édes süteményeken
át egészen a burgonyáig. Tapadásgátló
felületének köszönhetően nincs szükség olajra és a felületén soha nem képződik fekete vagy olajos réteg. Kön�nyen tisztítható, karcálló és különleges
kialakítású fogója biztonságos fogást
biztosít. Átmérő: 30 cm.

TTF001: Számos étel készíthető benne
(édes sütemények, burgonya, marhasült stb.). Tapadásgátló felületének
köszönhetően nincs szükség olajra és
a felületén soha nem képződik fekete
vagy olajos réteg, így egyszerűen tisztítható. A tapadásmentes sütőtálca kiváló hővezetést biztosít az egyenletes
sütéshez. Zsírmentes sütéshez is használható. 44.5x37x5x3 cm.

Rugalmas, tapadásmentes sütőformák.
Segítségükkel bármilyen édes és sós
sütemény elkészíthető, nagyszerűen
helyettesítik a fémsütőformát. Mosogatógépben moshatók, -40 ºC – 280 ºC-ig
hőállók. Sütéshez és fagyasztáshoz egyaránt használhatók, és több, mint 2000
alkalommal használhatók. Változatos
formában és méretben elérhetőek.

sütő- és mikrosütő tisztító spray-k

ECO506 - 480181700146 - 500 ml

sütőhőmérők

Beakasztható belső
sötőhőmérséklet mérő
OVE001 - 480181700188

ODS400 - 481281719471

Étel maghőmérséklet
mérő
MTM001 - 480181700189

Univerzális sütőrács

sütésidőt jelző óra

Teleszkópos megoldásának hála
különböző szélességű sütőkhöz alkalmatható
ACC010 - 480181700954

Nemesacél tojás-timer
0-1 órás időtartam
EGI100 - 480181700572
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FŐZŐLAPOK
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FŐZŐLAPOK

INTELLIGENS TECHNOLÓGIÁRA ÉPÜLŐ,
KIVÁLÓ TELJESÍTMÉNYŰ FŐZŐLAPOK
A WHIRLPOOL A LEGMODERNEBB, MODULÁRIS FŐZÉSI
RENDSZERT KÍNÁLJA ÖNNEK. VÁLASSZON AZ ESZTÉTIKUS
KIALAKÍTÁSÚ, CSÚCSTECHNOLÓGIÁT ALKALMAZÓ
ELEMEK SZÉLES VÁLASZTÉKÁBÓL ÉS ALAKÍTSA KI
AZ IDEÁLIS FŐZŐLAPOT A HELYKÍNÁLATNAK ÉS FŐZÉSI
SZOKÁSAINAK MEGFELELŐEN.
A Whirlpool főzési rendszere egy sor vonzó megjelenésű moduláris
elemből áll, amelyek segítségével a rendelkezésre álló helynek megfelelően alakíthatja ki főzőlapját, az egészen kicsitől kezdve az extra nagyig, és jelentősen bővítheti főzési repertoárját. Teljesen sima,
könnyen tisztán tartható felületek adják az alapot a rácsokhoz és
edénytartókhoz, amelyekhez a edények és serpenyők széles választéka használható. A csúcstechnológiájú égők és kifinomult tartozékok
segítségével igazi szakáccsá válhat, és bátran kipróbálhatja a világ
különböző tájain fogyasztott ételeket. A főzőlap sokoldalúságának
köszönhetően a mindennapi főzésben is megmutatkozik a különbség.
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FŐZŐLAPOK

AZ ELSŐ FŐZŐLAP, AMELY HOSSZÚ IDEIG
MEGŐRZI RAGYOGÁSÁT
AZ IXELIUM™ ÚJ ROZSDAMENTES ACÉL FŐZŐLAPJAI TARTÓSAN SZÉPEK,
FÉNYESEK ÉS KÖRNYEZETKÍMÉLŐEK MARADNAK.

Új korszak a főzőlapoknál
A Whirlpool bemutatja az iXelium™-ot: a főzőlapot, amely örökre ragyogó és esztétikus
marad, ellenáll a karcolásnak és foltosodásnak. Egy forradalmian új felület, amely
megakadályozza az ételmaradékok letapadását, és szivaccsal egyetlen mozdulattal
gyorsan és könnyen tisztára törölhető.

Könnyű tisztítani, nem szen�nyezi a környezetet
Az iXelium™ speciális felülete azt jelenti,
hogy még a legmakacsabb szennyeződés
is könnyen eltávolítható kizárólag termé-

szetes, nem agresszív tisztítószerek segítségével. Ez nem csak jelentős idő- és
munkamegtakarítást jelent, de csökkenti a
hagyományos tisztítószerek által a környezetnek okozott károkat is.

Gyönyörű külső, amely soha
nem halványul el
A hagyományos rozsdamentes acél főzőlapok mattá válhatnak és elszíneződhetnek a
magas főzési hőmérséklet miatt, ugyanakkor a súrolószerek, dörzsölőszivacsok megkarcolhatják és oxidálhatják a felületet.
Az iXelium™ az idő előrehaladtával is meg-

24

őrzi ragyogását és szépségét. Még magas
hőmérsékleteken is megőrzi esztétikus megjelenését, nincs karcolódás vagy sárgulás.

FORRADALMI VÉDELEM A KARCOLÓDÁS ÉS ELSÁRGULÁS ELLEN
Köszönhetően a nanotechnológia egyedülálló alkalmazásának az acél felületén, az
iXelium™ főzőlap hosszú időn át ellenáll
a karcolásnak, foltosodásnak és sárgulásnak; sokkal egyszerűbben tisztítható, mint
a hagyományos rozsdamentes acél főzőlap.

FŐZŐLAPOK

INTELLIGENCIA, HOGY A FŐZÉS
MÉG EGYSZERŰBB LEGYEN
A WHIRLPOOL ÚJ INDUKCIÓS FŐZŐLAPJAI FEJLETT 6. ÉRZÉK
TECHNOLÓGIÁVAL RENDELKEZNEK A GYORS, ENERGIATAKARÉKOS
ÉS EGYSZERŰ HASZNÁLAT ÉRDEKÉBEN.
Tökéletes teljesítményt nyújtó
főzőeszközök
A Whirlpool elit indukciós főzolapjai az indukciós technológia legújabb vívmányait
vonultatják fel, tökéletesen illeszkednek
konyhájába és a fozés terén utolérhetetlen
teljesítményt nyújtanak.

6. ÉRZÉK szabályozás és
hatékonyság
Az új főzőlapok az exkluzív 6. ÉRZÉK technológia segítségével soha nem látott szabályozhatóságot és hatékonyságot kínálnak,
intelligens programjuknak köszönhetően
akár 20%-os* energia megtakarítást is elérhetnek a booster (gyorsfőző) funkcióhoz
képest. Víz forralásakor például a 6. ÉRZÉK
funkció folyamatosan figyeli a lábos hőmérsékletét, és a teljesítményszintet úgy állítja be, hogy a forráspontot gyorsan elérje.
Hangjelzés figyelmeztet, ha a víz forrni kezd
és a készülék automatikusan csökkenti a teljesítményt, hogy az edény állandó hőmérsékleten maradjon, illetve teljesen kikapcsol, ha
már elforrt a víz.

mindössze 4 perc alatt képes felforralni.
A precizitás és teljesítmény ilyen egyedülálló kombinációjával az új indukciós főzőlap család tökéletes választás mindenfajta
főzéshez, a csokoládéolvasztástól kezdve
egészen az olajban sütésig.

Kifinomultság
egyszerűen
Az újonnan kifejlesztett kezelőfelületnek
köszönhetően a főzőlapok használata végtelenül egyszerű. Állítsa be az érintéses csúszkán a teljesítményt, amellyel maximálisan
kézben tarthatja az indukciós folyamatot,
ugyanakkor a kijelző egyértelműen mutatja, hogy melyik zóna működik éppen. Egy új
időzítő rendszer segítségével pedig minden
egyes főzési zónára külön-külön állíthatja be
a főzési időt.

Precizitás az energiatakarékosság jegyében
Az indukciós főzés szépsége abban rejlik,
hogy magát az edényt és nem a főzőlapot
melegíti, így 10%-nál is kevesebb energia
vész el a környező levegő melegítésére: háromszor-négyszer kevesebb, mint a gázfőzőknél. Az indukciós főzőlap így nem csak
gyorsabb, mint a hagyományos, de egyben
a legenergiatakarékosabb és gazdaságosabb
főzési mód is.

Teljesítmény, hogy időt
takarítson meg
A piacon kapható többi főzőlappal ellentétben az új indukciós főzőlap család rendkívül
erős, 5 kW-os booster (gyorsfőző) funkcióval rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a főzőlap körülbelül 30%-kal gyorsabban** éri el
a maximális hőmérsékletet és 2,5 liter vizet

* A Whirlpool standard indukciós főzőlapjai booster funkciójával összehasonlítva.
** A standard 3700 W-os boosterrel rendelkező azonos felületű főzőlappal összehasonlítva
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Szabadság a főzésben: úgy főzhet, ahogy csak szeretné
A Whirlpool rugalmasságot biztosít Önnek,
hogy saját kívánsága szerint rendezze el a
főzési területet. A Flexible Zone segítségével összekapcsolhat két égőt, így akár 38 cm
átmérőjű főzési területet hozhat létre,
amely az extra nagyméretű serpenyőkhöz
is elegendő. A teljes zónában azonos a hőmérséklet, így a nagyobb ételmennyiségek
is egyenletesen főzhetők. A méretek és
égőkombinációk széles kínálatából választhat. Mindegyik főzőlap süllyesztve szerelhető és tökéletesen illeszkedik konyhájába.
A Whirlpool új indukciós főzőlapja: végtelenül letisztult, visszafogott külső megjelenés.
Az összes Whirlpool indukciós főzőlap az új
SCHOTT CERAN® üvegkerámia lappal készül,
amely nem tartalmaz mérgező nehézfémeket,
arzént és antimont.

A Whirlpool FŐZŐLAPOK további tulajdonságai*

6. ÉRZÉK funkció
A 6. ÉRZÉK szabályozza a főzési folyamatot, így nem kell folyamatosan figyelnie
a főzőlapot, amikor vizet forral. A 6. ÉRZÉK
automatikusan szabályozza a hőmérsékletet
és teljesítményfokozatot, és hangjelzéssel
figyelmeztet, ha a víz eléri a forráspontot.
Ha a hőmérséklet nagyon megemelkedne, a
6. ÉRZÉK automatikusan kikapcsolja az égőt,
és megakadályozza a kifutást.

iXeliumTM nemesacél felület
Exkluzív nanotechnológiás kezelés, amely
védi az iXeliumTM főzőlapot a karcolódásoktól
és elsárgulástól az idők folyamán.

Négy lángkörös égő
Kiemelkedően nagyteljesítményű, négy lángkörös égő (3,7 kW, 13 cm átmérő), amely
egyenletes hőeloszlást biztosít, és ideális a
wok illetve kerek aljú edények használatához.

Ultragyors égő
Innovatív égő (3,5 kW, 11 cm átmérő), amely
az időmegtakarítás és a tökéletes főzés tekintetében kiváló jellemzőkkel rendelkezik.

Biztonsági szelep
gázégőnként
A biztonsági szelep azonnal lezárja a gázt,
ha a láng kialszik.
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Kezelőlap zárolása
Ez a funkció lezárja a főzőlap kezelőszerveit, így akadályozva meg a keszülék
véletlen bekapcsolását (pl. tisztítás közben).

Programozható időzítés
Időkapcsoló segítségével minden
egyes főzőzónához egyedi hosszúságú főzési
időtartamot állíthatunk be (maximum 99 percet), hogy a főzés még egyszerűbb legyen.

Booster
Az indukciós főzőlapoknál a „booster”
funkció a kiválasztott főzőzóna teljesítményét növeli. Így sokkal gyorsabban érhető el a maximális
teljesítmény, mint a funkció használata nélkül.

A Whirlpool FŐZŐLAPOK további tulajdonságai*

Lassú forralás funkció
A lassú forralás funkció a kiválasztott főzőzónához automatikusan egy olyan
hőmersékletet állít be, amelyen csendes forralás, lassú tűzön főzés tartható fenn.

Olvasztás funkció
Az olvasztás funkció egységes és
alacsony hőmérsékletet tart fenn a főzési
zónában.

MAXI zóna
Nagyméretű kettős zóna 28 cm-es
átmérővel, amely kellő rugalmasságot biztosít a nagyméretű lábosok és serpenyők használatához.

Rugalmas zóna
Ez a funkció lehetővé teszi két főzőzóna ös�szekapcsolását és egyként kezelését. Az így
keletkező felületen egyenletes hőelosztással
lehetővé teszi a szögletes, ovális vagy hos�szúkás edények vagy rácsok használatát. Nagyobb méretű vagy darabszámú ételek grillezéséhez (halak, nyársak, zöldségek stb.).

Csúszka szabályzó

Öntöttvas edénytartók,
ikerrácsok
Az edénytartó öntöttvasból készül, amely garantáltan jó hőátadást biztosít és ellenáll a
magas hőmérsékletnek. Egyszerű, szögletes
formája garantálja a maximális stabilitást
lábosai számára. Az ikerrács még nagyobb
rugalmasságot biztosít a különböző alakú,
nagy méretű lábosokkal és serpenyőkkel való
főzésnél.

alkalommal, amikor egy automatikus funkció
kerül kiválasztásra, az ikon mellett világitó
jelzés lesz látható és a kiválasztott zóna kijelzőjén megjelenik az „A” betű.

Szünet funkció
A funkció lehetővé teszi a főzőlap
működésének átmeneti blokkolását, ha egy
pillanatra el kell hagynia a konyhát. A beállításainkat (6. Érzék és időzítő beállítások
kivételével) megtartva, egyetlen gomb megnyomásával könnyen folytatható a főzés.

Automata programok
A főzőlapon néhány automatikus funkció
van hozzárendelve a főzőzónákhoz. Minden
egyes zóna választógombja mellett láthatók
a rendelkezesre álló funkciók ikonjai. Minden

A készülékeink felszereltsége modelltől függően, termékenként változhat.
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A teljesítmény pontosan, egyszerűen és könnyen beállítható a csúszka segítségével, a gomb körüli világítás pedig azonnal mutatja, hogy melyik zóna van bekapcsolva, így
világos visszajelzést ad a főzési folyamatról.

főZőlAPOK

ACm 754 BA
• Önállóan beépíthető indukciós kerámialap
• 77 cm széles főzőlap
• 6. Érzék funkció (forráspont érzékelés)
• Érintő- és csúszószenzoros kezelés
• 4 indukciós főzőzóna
(2 összekapcsolható)
• 4 digitális teljesítmény kijelző
• Zónánkénti booster (gyorsindítás) és
maradékhő kijelzés
• Programozható időzítés
• Élcsiszolt kivitel

Egyéb funkciók:
Gyermekzár; Automatikus kikapcsolás funkció;
Olvasztás; lassú tűzön főzés; Szünet funkció
Mûszaki adatok:
Bal hátsó zóna:
280 mm, 2,3 kW (max.: 3,7kW)
jobb hátsó zóna:
180 mm, 1,85 kW (max.: 2,5kW)
jobb első zóna:
180 mm, 1,85 kW (max.: 2,5kW)
Középső zóna:
145 mm, 1,4 kW (max.: 1,8kW)
max. teljesítmény (W):
7400
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm):
52x770x510
Kivágási méretek (Szél.xmély.) (mm):
750x490

ACm 751 BA
• Önállóan beépíthető indukciós kerámialap
• 65 cm széles főzőlap
• 6. Érzék funkció (forráspont érzékelés)
• Érintő- és csúszószenzoros kezelés
• 4 indukciós főzőzóna
(2 összekapcsolható)
• 4 digitális teljesítmény kijelző
• Zónánkénti booster (gyorsindítás) és
maradékhő kijelzés
• Programozható időzítés
• Élcsiszolt kivitel

Egyéb funkciók:
Gyermekzár; Automatikus kikapcsolás funkció;
Olvasztás; lassú tűzön főzés; Szünet funkció
Mûszaki adatok:
Bal első zóna:
180 mm, 1,8 kW (max.:2,5kW)
Bal hátsó zóna:
180 mm, 1,8 kW (max.:2,5kW)
jobb hátsó zóna:
240 mm, 2,5 kW (max.:3,7kW)
jobb első zóna:
145 mm, 1,2 kW (max.:1,8kW)
max. teljesítmény (W):
7400
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm):
52x650x510
Kivágási méretek (Szél.xmély.) (mm):
560x490

ACm 747/BA
• Önállóan beépíthető indukciós kerámialap
• 58 cm széles főzőlap
• 6. Érzék funkció (forráspont érzékelés)
• Érintő- és csúszószenzoros kezelés
• 4 indukciós főzőzóna
(2 összekapcsolható)
• 4 digitális teljesítmény kijelző
• Zónánkénti booster (gyorsindítás)
és maradékhő kijelzés
• Programozható időzítés
• Élcsiszolt kivitel

Egyéb funkciók:
Gyermekzár; Automatikus kikapcsolás funkció;
Olvasztás; lassú tűzön főzés; Szünet funkció
Mûszaki adatok:
Bal első zóna:
180 mm, 1,8 kW (max.:2,5kW)
Bal hátsó zóna:
180 mm, 1,8 kW (max.:2,5kW)
jobb hátsó zóna:
240 mm, 2,5 kW (max.:3,7kW)
jobb első zóna:
145 mm, 1,2 kW (max.:1,8kW)
max. teljesítmény (W):
7400
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm):
56x580x510
Kivágási méretek (Szél.xmély.) (mm):
560x490

ACm 743 BA

• Önállóan beépíthető indukciós kerámialap
• 58 cm széles főzőlap
• Érintő- és csúszószenzoros kezelés
• 4 indukciós főzőzóna
• 4 digitális teljesítmény kijelző
• Zónánkénti booster (gyorsindítás)
és maradékhő kijelzés
• Programozható időzítés
• Élcsiszolt kivitel
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Egyéb funkciók:
Gyermekzár; Automatikus kikapcsolás funkció;
Olvasztás; lassú tűzön főzés; Szünet funkció
Mûszaki adatok:
Bal első zóna:
145 mm, 1,2 kW (max.: 1,8kW)
Bal hátsó zóna:
210 mm, 2,3 kW (max.: 3,2kW)
jobb hátsó zóna:
210 mm, 2,3 kW (max.: 3,2kW)
jobb első zóna:
145 mm, 1,2 kW (max.: 1,8kW)
max. teljesítmény (W):
7400
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm):
52x580x510
Kivágási méretek (Szél.xmély.) (mm):
560x490

főZőlAPOK

ACm 742/BA

• Önállóan beépíthető indukciós kerámialap
• 58 cm széles főzőlap
• Érintő- és csúszószenzoros kezelés
• 3 indukciós főzőzóna
• 3 digitális teljesítmény kijelző
• Zónánkénti booster (gyorsindítás) és
maradékhő kijelzés
• Programozható időzítés
• Élcsiszolt kivitel

Egyéb funkciók:
Gyermekzár; Automatikus kikapcsolás funkció;
Olvasztás; lassú tűzön főzés; Szünet funkció
Mûszaki adatok:
Bal első zóna:
280 mm, 2,8 kW (max.: 3,7kW)
jobb hátsó zóna:
145 mm, 1,2 kW (max.: 1,8kW)
jobb első zóna:
210 mm, 2,3 kW (max.: 3,2kW)
max. teljesítmény (W):
7400
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm):
52x580x510
Kivágási méretek (Szél.xmély.) (mm):
560x490

ACm 705 NE
• Önállóan beépíthető indukciós kerámialap
• 77 cm széles főzőlap
• Csak 35 cm mélységű
• Érintőszenzoros kezelés
• 3 indukciós főzőzóna
• 3 digitális teljesítmény kijelző
• Zónánkénti booster (gyorsindítás) és
maradékhő kijelzés
• Programozható időzítés
• Szegély nélküli kivitel

Egyéb funkciók:
Gyermekzár; Automatikus kikapcsolás és percszámláló
funkció
Mûszaki adatok:
Bal első zóna:
210 mm, 2,2 kW (max.: 3kW)
jobb első zóna:
180 mm, 1,8 kW (max.: 2,2kW)
Középső zóna:
145 mm, 1,2 kW (max.: 1,8kW)
max. teljesítmény (W):
6000
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm):
52x770x350
Kivágási méretek (Szél.xmély.) (mm):
750x330

ACm 703 Ix

• Önállóan beépíthető indukciós kerámialap
• 58 cm széles főzőlap
• Érintőszenzoros kezelés
• 4 indukciós főzőzóna
• 4 digitális teljesítmény kijelző
• Zónánkénti booster (gyorsindítás)
és maradékhő kijelzés
• Programozható időzítés
• Inox szegélyes kivitel

Egyéb funkciók:
Gyermekzár; Automatikus kikapcsolás és percszámláló
funkció
Mûszaki adatok:
Bal első zóna:
145 mm, 1,2 kW (max.: 1,8kW)
Bal hátsó zóna:
210 mm, 2,2 kW (max.: 3kW)
jobb hátsó zóna:
145 mm, 1,2 kW (max.: 1,8kW)
jobb első zóna:
210 mm, 2,2 kW (max.: 3kW)
max. teljesítmény (W):
6000
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm):
52x580x510
Kivágási méretek (Szél.xmély.) (mm):
560x490
Kétoldali inox szegélyes változat: ACm 623/lX

ACm 708 NE

• Önállóan beépíthető indukciós kerámialap
• 58 cm széles főzőlap
• Érintőszenzoros kezelés
• 4 indukciós főzőzóna
• 4 digitális teljesítmény kijelző
• Zónánkénti maradékhő kijelzés
• Programozható időzítés
• Keret nélküli kivitel
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Egyéb funkciók:
Gyermekzár; Bal hátsó zóna booster (gyorsindítás)
funkcióval; Automatikus kikapcsolás és percszámláló
funkció
Mûszaki adatok:
Bal első zóna:
145 mm, 1,2 kW
Bal hátsó zóna:
210 mm, 2,2 kW (max.: 3kW)
jobb hátsó zóna:
145 mm, 1,2 kW
jobb első zóna:
180 mm, 1,8 kW
max. teljesítmény (W):
6000
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm):
52x580x510
Kivágási méretek (Szél.xmély.) (mm):
560x490

főZőlAPOK

AKT 892 BA

• Önállóan beépíthető üvegkerámia főzőlap
• 77 cm széles főzőlap
• Érintőszenzoros kezelés
• 4 főzőzóna
• 4 digitális teljesítmény kijelző
• Zónánkénti maradékhő kijelzés
• 2 bővíthető dupla zóna
• Programozható időzítés
• Élcsiszolt kivitel

Egyéb funkciók:
Gyermekzár; Olvasztás; Gyorsforralás;
Szünet funkciók; Automatikus biztonsági kikapcsolás
Mûszaki adatok:
Bal első zóna:
145 mm, 1,2 kW
Bal hátsó zóna:
180 mm, 1,7 kW
Középső zóna:
145/250 mm, 1,0/1,8 kW
jobb középső zóna:
140/210 mm, 0,75/2,1 kW
max. teljesítmény (W):
6800
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm):
46x770x510
Kivágási méretek (Szél.xmély.) (mm):
750x490

AKT 836 Lx

• Önállóan beépíthető üvegkerámia főzőlap
• 77 cm széles főzőlap
• Érintőszenzoros kezelés
• 4 főzőzóna
• 4 digitális teljesítmény kijelző
• 2 bővíthető dupla zóna
• Programozható időzítés
• Kétoldali inox szegélyes kivitel

Egyéb funkciók:
Gyermekzár
Mûszaki adatok:
Bal első zóna:
180 mm, 1,7 kW
Bal hátsó zóna:
145/250 mm, 1,0/1,8 kW
Középső zóna:
145 mm, 1,2 kW
jobboldali zóna:
140/210 mm, 0,75/2,1 kW
max. teljesítmény (W):
6800
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm):
46x770x510
Kivágási méretek (Szél.xmély.) (mm):
750x490

AKT 864 Ix

• Önállóan beépíthető üvegkerámia főzőlap
• 58 cm széles főzőlap
• Érintőszenzoros kezelés
• 4 főzőzóna
• 4 digitális teljesítmény kijelző
• Zónánkénti maradékhő kijelzés
• 1 bővíthető tripla zóna
• Programozható időzítés
• Inox szegélyes kivitel

Egyéb funkciók:
Gyermekzár; Olvasztás; Gyorsforralás;
Szünet funkciók; Automatikus biztonsági kikapcsolás
Mûszaki adatok:
Bal első zóna:
145 mm, 1,2 kW
Bal hátsó zóna: 120/165/210 mm, 0,8/1,6/2,3 kW
jobb hátsó zóna:
145 mm, 1,2 kW
jobb első zóna:
180 mm, 1,7 kW
max. teljesítmény (W):
6400
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm):
46x580x510
Kivágási méretek (Szél.xmély.) (mm):
560x490

AKT 860 Ix

• Önállóan beépíthető üvegkerámia főzőlap
• 58 cm széles főzőlap
• Érintőszenzoros kezelés
• 4 főzőzóna
• 4 digitális teljesítmény kijelző
• Zónánkénti maradékhő kijelzés
• 1 bővíthető dupla zóna
• Programozható időzítés
• Inox szegélyes kivitel
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Egyéb funkciók:
Gyermekzár; Olvasztás; Gyorsforralás;
Szünet funkciók; Automatikus biztonsági kikapcsolás
Mûszaki adatok:
Bal első zóna:
145 mm, 1,2 kW
Bal hátsó zóna:
140/210 mm, 0,75/2,1 kW
jobb hátsó zóna:
145 mm, 1,2 kW
jobb első zóna:
180 mm, 1,7 kW
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm):
46x580x510
Kivágási méretek (Szél.xmély.) (mm):
560x490

FŐZŐLAPOK

AKT 819/BA

• Önállóan beépíthető üvegkerámia főzőlap
• 58 cm széles főzőlap
• Érintőszenzoros kezelés
• 4 főzőzóna
• 4 digitális teljesítmény kijelző
• Zónánkénti maradékhő kijelzés
• 2 bővíthető dupla zóna
• Programozható időzítés
• Élcsiszolt kivitel

Egyéb funkciók:
Gyermekzár; Automatikus biztonsági kikapcsolás
Mûszaki adatok:
Bal első zóna:
145 mm; 1,2 kW
145/210 mm; 0,75/2,1 kW
Bal hátsó zóna:
Jobb hátsó zóna:
145 mm; 1,2 kW
Jobb első zóna:
145/250 mm; 0,75/1,8 kW
Max. teljesítmény (W):
6300
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
38x580x510
Kivágási méretek (Szél.xMély.) (mm):
560x490

AKT 813/LX

• Önállóan beépíthető üvegkerámia főzőlap
• 58 cm széles főzőlap
• Érintőszenzoros kezelés
• 4 főzőzóna
• 4 digitális teljesítmény kijelző
• Zónánkénti maradékhő kijelzés
• 1 bővíthető dupla zóna
• Programozható időzítés
• Kétoldali inox szegélyes kivitel

Egyéb funkciók:
Gyermekzár; Automatikus biztonsági kikapcsolás
Mûszaki adatok:
Bal első zóna:
180 mm, 1,7 kW
Bal hátsó zóna:
140/210 mm, 0,75/2,1 kW
Jobb hátsó zóna:
145 mm, 1,2 kW
Jobb első zóna:
145 mm, 1,2 kW
Max. teljesítmény (W):
6200
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
46x580x510
Kivágási méretek (Szél.xMély.) (mm):
560x490

AKT 809 NE

• Önállóan beépíthető üvegkerámia főzőlap
• 58 cm széles főzőlap
• Érintőszenzoros kezelés
• 4 főzőzóna
• 4 digitális teljesítmény kijelző
• Zónánkénti maradékhő kijelzés
• Programozható időzítés
• Keret nélküli kivitel

Egyéb funkciók:
Gyermekzár; Automatikus biztonsági kikapcsolás
Mûszaki adatok:
Bal első zóna:
180 mm, 1,7 kW
Bal hátsó zóna:
210 mm, 2,1 kW
Jobb hátsó zóna:
145 mm, 1,2 kW
Jobb első zóna:
145 mm, 1,2 kW
Max. teljesítmény (W):
6200
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
46x580x510
Kivágási méretek (Szél.xMély.) (mm):
560x490

AKM 901/NE

• Önállóan beépíthető üvegkerámia
főzőlap
• 58 cm széles főzőlap
• Forgatógombos kezelés
• 4 főzőzóna
• Zónánkénti maradékhő kijelzés
• Keret nélküli kivitel
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Egyéb funkciók:
Teljesítmény alapú hőmérséklet szabályozás
Mûszaki adatok:
Bal első zóna:
145 mm, 1,2 kW
Bal hátsó zóna:
210 mm, 2,1 kW
Jobb hátsó zóna:
145 mm, 1,2 kW
Jobb első zóna:
180 mm, 1,7 kW
Max. teljesítmény (W):
6200
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
50x580x510
Kivágási méretek (Szél.xMély.) (mm):
560x490

főZőlAPOK

AKT 780 IxL

• Önállóan beépíthető gázlap
• ixelium™ nemesacél felület
• 73 cm széles főzőlap
• 4 gázégő + 1 négy lángkörös WoK égő
• Öntöttvas edénytartó
• Elöl elhelyezett kezelőgombok
• Egykezes automata szikragyújtás
• Biztonsági szelep gázégőnként

Mûszaki adatok:
Bal első gázégő:
Normál; 75 mm; 1,65 kW
Bal hátsó gázégő:
Nagyégő; 100 mm; 3 kW
jobb hátsó gázégő:
Normál; 75 mm; 1,65 kW
jobb első gázégő:
Kiségő; 50 mm; 1 kW
Középső gázégő:
Négy lángkörös; 130 mm; 3,7 kW
max. gázteljesítmény (kW):
11
Gáz alapbeállítás:
földgáz (G-20), 25 mbar
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm):
41x730x510
Kivágási méretek (Szél.xmély.) (mm):
560x480

AKT 680 IxL

• Önállóan beépíthető gázlap
• ixelium™ nemesacél felület
• 59 cm széles főzőlap
• 3 gázégő + 1 négy lángkörös WoK égő
• Öntöttvas edénytartó
• Elöl elhelyezett kezelőgombok
• Egykezes automata szikragyújtás
• Biztonsági szelep gázégőnként

Mûszaki adatok:
Bal első gázégő:
Négy lángkörös; 130 mm; 3,7 kW
Bal hátsó gázégő:
Normál; 75 mm; 1,65 kW
jobb hátsó gázégő:
Normál; 75 mm; 1,65 kW
jobb első gázégő:
Kiségő; 50 mm; 1 kW
max. gázteljesítmény (kW):
8
Gáz alapbeállítás:
földgáz (G-20), 25 mbar
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm):
41x590x510
Kivágási méretek (Szél.xmély.) (mm):
560x480

AKT 699 Ix

• Önállóan beépíthető gázlap
• Nemesacél felület
• 59 cm széles főzőlap
• 3 gázégő + 1 négy lángkörös WoK égő
• Öntöttvas edénytartó
• Elöl elhelyezett kezelőgombok
• Egykezes automata szikragyújtás
• Biztonsági szelep gázégőnként

Mûszaki adatok:
Bal első gázégő:
Négy lángkörös; 130 mm; 3,7 kW
Bal hátsó gázégő:
Normál; 75 mm; 1,65 kW
jobb hátsó gázégő:
Normál; 75 mm; 1,65 kW
jobb első gázégő:
Kiségő; 50 mm; 1 kW
max. gázteljesítmény (kW):
8
Gáz alapbeállítás:
földgáz (G-20), 25 mbar
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm):
41x590x510
Kivágási méretek (Szél.xmély.) (mm):
560x480

AKR 362/Ix

• Önállóan beépíthető gázlap
• Nemesacél felület
• 58 cm széles főzőlap
• 4 gázégő
• Zománcozott acél edénytartó
• Elöl elhelyezett kezelőgombok
• Egykezes automata szikragyújtás
• Biztonsági szelep gázégőnként
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Mûszaki adatok:
Bal első gázégő:
Normál; 75 mm; 1,75 kW
Bal hátsó gázégő:
Normál; 75 mm; 1,75 kW
jobb hátsó gázégő:
ultragyors; 113 mm; 3,5 kW
jobb első gázégő:
Kiségő; 55 mm; 1 kW
max. gázteljesítmény (kW):
8
Gáz alapbeállítás:
földgáz (G-20), 25 mbar
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm):
40x580x510
Kivágási méretek (Szél.xmély.) (mm):
560x480

főZőlAPOK

AKR 360/Ix

• Önállóan beépíthető gázlap
• Nemesacél felület
• 58 cm széles főzőlap
• 4 gázégő
• Zománcozott acél edénytartó
• Elöl elhelyezett kezelőgombok
• Egykezes automata szikragyújtás
• Biztonsági szelep gázégőnként

Mûszaki adatok:
Bal első gázégő:
Normál; 75 mm; 1,75 kW
Bal hátsó gázégő:
Normál; 75 mm; 1,75 kW
jobb hátsó gázégő:
Nagyégő; 100 mm; 3 kW
jobb első gázégő:
Kiségő; 55 mm; 1 kW
max. gázteljesítmény (kW):
7,5
Gáz alapbeállítás:
földgáz (G-20), 25 mbar
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm):
40x580x510
Kivágási méretek (Szél.xmély.) (mm):
560x480

AKR 350/Ix

• Önállóan beépíthető gázlap
• Nemesacél felület
• 58 cm széles főzőlap
• 4 gázégő
• Zománcozott acél edénytartó
• Elöl elhelyezett kezelőgombok
• Egykezes automata szikragyújtás
• Biztonsági szelep gázégőnként

Mûszaki adatok:
Bal első gázégő:
Normál; 75 mm; 1,75 kW
Bal hátsó gázégő:
Normál; 75 mm; 1,75 kW
jobb hátsó gázégő:
Nagyégő; 100 mm; 3 kW
jobb első gázégő:
Kiségő; 55 mm; 1 kW
max. gázteljesítmény (kW):
7,5
Gáz alapbeállítás:
földgáz (G-20), 25 mbar
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm):
40x580x510
Kivágási méretek (Szél.xmély.) (mm):
560x480

AKm 268/Ix

• Önállóan beépíthető gázlap
• flat design
• Nemesacél felület
• 59 cm széles főzőlap
• 4 gázégő
• Zománcozott acél edénytartó
• oldalt elhelyezett kezelőgombok
• Egykezes automata szikragyújtás
• Biztonsági szelep gázégőnként

Mûszaki adatok:
Bal első gázégő:
Nagyégő; 91 mm; 3 kW
Bal hátsó gázégő:
Normál; 64 mm; 1,65 kW
jobb hátsó gázégő:
Normál; 64 mm; 1,65 kW
jobb első gázégő:
Kiségő; 45 mm; 1 kW
max. gázteljesítmény (kW):
7,3
Gáz alapbeállítás:
földgáz (G-20), 25 mbar
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm):
41x580x500
Kivágási méretek (Szél.xmély.) (mm):
560x480

AKm 528/jA
• Önállóan beépíthető gázlap
• Rusztikus design
• Zománcozott, jázmin színű öntöttvas
főzőlap
• 59 cm széles főzőlap
• 4 gázégő
• Öntöttvas edénytartó
• Elöl elhelyezett kezelőgombok
• Egykezes automata szikragyújtás
• Biztonsági szelep gázégőnként
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Mûszaki adatok:
Bal első gázégő:
Normál; 64 mm; 1,65 kW
Bal hátsó gázégő:
Normál; 64 mm; 1,65 kW
jobb hátsó gázégő:
Gyors; 91 mm; 3 kW
jobb első gázégő:
Kiségő; 45 mm; 1 kW
max. gázteljesítmény (kW):
7,3
Gáz alapbeállítás:
földgáz (G-20), 25 mbar
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm):
41x590x510
Kivágási méretek (Szél.xmély.) (mm):
560x480
Antracit színű változat: AKm 528/NA

főZőlAPOK

AKT 476 NB

• Önállóan beépíthető gázlap
• Edzett üveglap, csiszolt szegéllyel
• 73 cm széles főzőlap
• 3 gázégő + 1 négy lángkörös WoK égő
• Öntöttvas edénytartók
• Elöl elhelyezett kezelőgombok
• Egykezes automata szikragyújtás
• Biztonsági szelep gázégőnként

Mûszaki adatok:
Bal első gázégő:
Négy lángkörös; 130 mm; 3,7 kW
Bal hátsó gázégő:
Normál; 75 mm; 1,65 kW
jobb hátsó gázégő:
Normál; 75 mm; 1,65 kW
jobb első gázégő:
Kiségő; 50 mm; 1 kW
max. gázteljesítmény (kW):
8
Gáz alapbeállítás:
földgáz (G-20), 25 mbar
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm):
49x730x510
Kivágási méretek (Szél.xmély.) (mm):
560x490

AKT 424 NB

• Önállóan beépíthető gázlap
• Edzett üveglap, csiszolt szegéllyel
• 59 cm széles főzőlap
• 4 gázégő
• Öntöttvas edénytartók
• Elöl elhelyezett kezelőgombok
• Egykezes automata szikragyújtás
• Biztonsági szelep gázégőnként

Mûszaki adatok:
Bal első gázégő:
ultragyors; 110 mm; 3,5 kW
Bal hátsó gázégő:
Normál; 75 mm; 1,65 kW
jobb hátsó gázégő:
Normál; 75 mm; 1,65 kW
jobb első gázégő:
Kiségő; 50 mm; 1 kW
max. gázteljesítmény (kW):
7,8
Gáz alapbeállítás:
földgáz (G-20), 25 mbar
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm):
49x590x510
Kivágási méretek (Szél.xmély.) (mm):
560x490

AKm 330 Ix

• Önállóan beépíthető elektromos főzőlap
• Inox felület, öntöttvas főzőzónák
• 58 cm széles főzőlap
• 4 főzőzóna
• forgatógombos vezérlés
• oldalt elhelyezett kezelőgombok

Mûszaki adatok:
Bal első zóna:
180 mm, 1,5 kW
Bal hátsó zóna:
145 mm, 1,0 kW
jobb hátsó zóna:
180 mm, 2,0 kW
jobb első zóna:
145 mm, 1,0 kW
max. teljesítmény (kW):
5,5
Biztosíték:
25 A
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm):
33x580x510
Kivágási méretek (Szél.xmély.) (mm):
560x490

A WHIRlPOOl AjÁNlÁSÁVAl
KIT - KERÁmIALAP
TISZTÍTóSZETT

Hatékonyan, karcolásmentesen tisztítja az indukciós,
az üvegkerámia és az üveg főzőfelületeket. foltmentes tisztaságot és tartós csillogást biztosító filmréteget
képez. A szett tartalma egy tisztítószer, egy tisztítókés
és egy penge.
cikksz.: 480131000076

INDuKCIóS
ADAPTER
Az indukciós adapter használata lehetővé teszi a
hagyományos edények (fazekak, lábasok és serpenyők) használatát az indukciós lapokon. Amikor az
adapter forró, biztonsági okokból a közepén bepirosodik egy hőmérsékletre reagáló logó. Kapható
de luxe, 22 cm; de luxe, 26 cm kivitelben.
cikksz.: 480181700036, 480181700064, 480181700414
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domino lapok

ACM 712 IX

• Domino design
• 2 indukciós főzőzóna
• Üvegkerámia felület
• Érintőszenzoros vezérlés
• Zónánkénti gyorsindítás
(booster és maradékhő kijelzés)
• Programozható időzítés
• Élcsiszolt kivitel

Mûszaki adatok:
Első zóna:
indukciós; 145 mm; 1,2 kW (1,8kW)
Hátsó zóna:
indukciós; 210 mm; 2,2 kW (3kW)
Max. elektromos teljesítmény (W):
3400
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
52x288x510
Kivágási méretek (Szél.xMély.) (mm):
275x490

AKT 315 IX

• Domino design
• 2 zónás üvegkerámia főzőlap
• Üvegkerámia felület
• Elöl elhelyezett kezelőgombok
• Zónánkénti maradékhő kijelzés
• Fokozatmentes hőmérséklet-szabályzás

Mûszaki adatok:
Első zóna:
145 mm; 1,2 kW
Hátsó zóna:
180 mm; 1,7 kW
Max. elektromos teljesítmény (kW):
2,9
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
41x288x510
Kivágási méretek (Szél.xMély.) (mm):
270x480

AKT 310 IX

• Domino design
• 2 zónás elektromos főzőlap
• Inox felület
• Elöl elhelyezett kezelőgombok
• 7-fokozatú hőmérséklet-szabályzás

Mûszaki adatok:
Első zóna:
145 mm; 1,5 kW
Hátsó zóna:
180 mm; 2 kW
Max. elektromos teljesítmény (kW):
3,5
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
41x288x510
Kivágási méretek (Szél.xMély.) (mm):
270x480

AKT 301 IX

• Domino design
• 2 égős gázfőzőlap
• Inox felület
• Zománcozott acél edénytartó
• Elöl elhelyezett kezelőgombok
• Egykezes automata szikragyújtás
• Biztonsági szelep gázégőnként
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Mûszaki adatok:
Első zóna:
Normál; 75 mm; 1,65 kW
Hátsó zóna:	Ultragyors; 90 mm; 3 kW
Gáz alapbeállítás:	Földgáz (G-20), 25 mbar
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
41x288x510
Kivágási méretek (Szél.xMély.) (mm):
270x480

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK
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MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK

SOKOLDALÚ MIRKOHULLÁMÚ SÜTŐK,
NEM CSAK TETSZETŐSEK, DE A BENNÜK
KÉSZÜLT ÉTEL IS TÖKÉLETES.
A WHIRLPOOL MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK A HAGYOMÁNYOS
SÜTŐKNÉL MEGSZOKOTT SÜTÉSI MINŐSÉGET A MIKROHULLÁMÚ TECHNOLÓGIA GYORSASÁGÁVAL ÖTVÖZIK.

A 6. Érzék technológiának köszönhetően a mikrohullámú sütő úgy
dolgozik, mint egy mesterszakács: pirít, barnít, grillez, és párol, így az
étel mindig tökéletes. Sokoldalú funkcióival az ízletes fogások gazdag
választékát készítheti el.
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MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK

INTELLIGENS MIKROHULLÁMÚ KIVITEL
A SOKOLDALÚ FŐZÉS ÉRDEKÉBEN.
A WHIRLPOOL MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK SZÉLES VÁLASZTÉKÁNAK
KÖSZÖNHETŐEN MINDEN KONYHÁHOZ MEGTALÁLHATÓ A LEGMEGFELELŐBB
SÜTŐ, AMELYBEN TÖBBFÉLE MÓDON IS KÉSZÍTHETŐK ÉTELEK.

A Whirlpool fejlett 6. ÉRZÉK és Crisp™ funkciókkal rendelkező mikrohullámú sütői három
különböző ételkészítési módszert ötvöznek:
légkeverés, párolás és mikrohullám. Ennek
az egyedülálló kombinációnak köszönhetően
a szokásos idő töredéke alatt fantasztikus
ételeket készíthet. A nagyobb edényeket is
befogadó hatalmas belső térrel rendelkező
sütők többféle stílusban, a funkciók széles
választékával kaphatók, így mindenképpen
megtalálhatja azt, amelyik a konyhája és az
életstílusa számára a legmegfelelőbb. Három
könnyen beszerelhető típus közül választhat:
a 40 L űrtartalmú Perfect Chef, a 31 L űrtartalmú Space Chef és a 22 L űrtartalmú Mini
Chef. A rozsdamentes acél- és üvegfelülettel
rendelkező mikrohullámú sütők letisztult
vonalvezetésüknek köszönhetően kiválóan

illeszkednek bármely konyhához. Fejlett
funkcióik segítségével az ételek meglepően
gazdag választékát készítheti el, a hagyományos sütőtől elvárt minőségben, azonban a
mikrohullám sebességével. Minden mikrohullámú sütőt úgy terveztünk, hogy tökéletesen
illeszkedjen a Whirlpool hagyományos sütőihez. A szép külső megjelenés megőrzése érdekében a készülékek könnyen tisztíthatók,
így a zsír, az ujjlenyomat és a por könnyen
eltávolítható. A kezelőszervek elhelyezkedésétől az ajtónyitás módjáig mindent aprólékosan megterveztünk, hogy a főzés még egyszerűbb és élvezetesebb legyen.

PERFECT CHEF
Kiváló teljesítmény még a kényes ételeknél
is. A Perfect Chef mikrohullámú sütő a modern konyha igazi mestere, amely a mikrohullámú főzés, az intelligens 6. ÉRZÉK technológia és az egyéb fejlett funkciók ötvözésének
köszönhetően a legkülönbözőbb ételeket képes tökéletesen elkészíteni. Az inverter technológia állandó, egyenletes melegítést biztosít, így az étel nem zsugorodik össze, nem
fő túl, nem veszíti el tápértékét, miközben
a lehető legkisebb teljesítményt használja
és állandó hőmérsékletet tart fenn. A fenti
jellemzők teljes egészében kihasználók az
„automatikus olvasztás” funkció segítségével,
a kényes ételek – mint például csokoládé, vaj
és sajt – is óvatosan melegíthetők fel.
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A FŐZÉSI MÓDSZEREK VÁLASZTÉKÁVAL IDŐT TAKARÍTHAT MEG
A Whirlpool exkluzív 6. ÉRZÉK és Crips™ funkcióival a Perfect Chef nem pusztán a modern
mikrohullámú technológia előnyeit nyújtja Önnek, de konvekciós és gőzt alkalmazó
főzést is lehetővé tesz egyazon készüléken
belül. A rendelkezésére álló három különböző ételkészítési módszer segítségével kiváló
ételeket készíthet, mégpedig sokkal gyorsabban, mint várná.

PERFECT CHEF
A 45 cm-es beépítési térigényű, 40 liter űrtartalmú Perfect Chef, amely 40 cm-es forgótányérral rendelkezik, bőséges helyet kínál.
Gyakorlatilag bármekkora és bármilyen alakú
edény befogadására képes, így Ön bátran felfedezhet, kísérletezhet és kibontakoztathatja kreativitását a főzés terén.

KIVÁLÓ FŐZÉS, TETSZETŐS FORMA:
A TÖKÉLETES RECEPT
A Perfect Chef mikrohullámú sütő többféle stílusban kapható, amelyek mind kiváló
főzési tulajdonságokat tükröző, szembeötlően modern megjelenésűek. A Whirlpool
Fusion, Ambient és Genesis termékcsaládba tartozó beépített sütőket jól kiegészítő
mikrohullámú sütők letisztult, minimalista
formajegyeikkel kétségtelenül szebbé teszik a konyhát.

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK

KIVÁLÓ TELJESÍTMÉNY,
MÉG A KÉNYES ÉTELEKNÉL IS

SPACE CHEF
Ha a legtöbbet akarja kihozni a rendelkezésre álló helyből, akkor válassza a konyhai
tér optimalizálására készült új, álló szekrénybe építhető Space Chef készüléket,
amelynek szabványos mélysége 60 cm. A 31
literes sütőtérben 32,5 cm-es forgótányér
található. Ami pedig a külső megjelenését
illeti, a letisztult vonalak jól harmonizálnak a Whirlpool hagyományos sütőivel.
A főzési stílusok széles választékának köszönhetően mindig tökéletesen készíti
el az ételt, mégpedig a mikrohullámú sütőknél megszokott idő alatt. A Space Chef
termékcsaládban számos, különböző funkciókkal (Combi, Crisp™, gőz vagy csak mikrohullám) rendelkező termék közül választhat, így a konyhában is kibontakoztathatja
kreativitását.

MINI BUILT IN
A szekrénybe szerelhető Mini Chef termékcsalád tagjai 22 literes űrtartalmúak és mind-

össze 30 cm mélyek, így tökéletesen illeszkednek bármilyen szabványos szekrénybe,
még a kisebb felső szekrényekbe is. Bárhova
is szereli be, az alacsony forgótányérnak és
a széles ajtónyitási szögnek köszönhetően
még a nagyobb edények is könnyen berakhatók és kivehetők. Divatos, újszerű külső
megjelenésének köszönhetően (nincsenek
fogók és kiugró elemek) nagyszerűen illik a
termékcsalád többi tagjához.

A 6. ÉRZÉK technológia meghatározza az adott étel számára ideális
főzési folyamatot. Intelligens érzékelők figyelik az étel nedvességtartalmát, és annak
megfelelően szabályozzák a főzési paramétereket a tökéletes eredmény érdekében.
• 6 . ÉRZÉK melegítés: Egyetlen gombnyomással, végtelenül leegyszerűsíti mindenfajta étel (fagyasztott, konzerv- vagy
szobahőmérsékletű) felmelegítését.
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• 6. ÉRZÉK Crisp™: Ez a Whirlpool 3D Crisp™
technológiájára épülő fejlett funkció tökéletes lepényt, pogácsát és pizzát készít, amely alul-felül egyenletes barna
színt kap. Az eredmény pont ugyanolyan
tökéletes, mint a hagyományos sütőnél,
de az étel az idő töredéke alatt készül el.
• 6. ÉRZÉK párolás, gőz: A 6. Érzék technológiára épülő fejlett, gőzt alkalmazó ételkészítési funkciónak köszönhetően az étel
nemcsak ízletes lesz, de megmarad frissessége és tápértéke is. Az átlátszó, hőálló,
mosogatógépben is mosható párolóba nagyobb mennyiség is befér, Ön pedig ellenőrizheti a főzés előrehaladását.

Ujjlenyomatmentes
kivitel
A Whirlpool készülékein alkalmazott bevonat
megakadályozza, hogy az inox készülékeken
bármilyen folt maradjon. Megkönnyíti készülékei mindennapi használatát, mert egyszerűvé teszi tisztításukat.

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK TOVÁBBI TULAJDONSÁGAI*
Inverter technológia
A kíméletes főzést szolgálja úgy, hogy a normál mikrohullámú melegítéssel járó teljesítmény-ingadozásokat kiküszöbölve állandó,
egyenletes energiaáramlást hoz létre. Ez a
technológia kiküszöböli a zsugorodást, a túlfőzést és a tápérték elvesztését.

6. ÉRZÉK TECHNOLÓGIA
A 6. ÉRZÉK technológia meghatározza az étel elkészítéséhez ideális főzési
folyamatot. Intelligens érzékelők figyelik az
étel nedvességtartalmát és a sütési paramétereket annak megfelelően állítják be a tökéletes eredmény érdekében.

Crisp™ funkció
Az egyedülálló Crisp ™ tál, grill
és 3D mikrohullámú rendszer a lepények,
pogácsák és pizzák gyors, egyenletes sütéséhez, barnításához és pirításához.
Az étel kívül-belül egyaránt gyorsan elkészül, soha nem marad nyers és nem lesz
túlgrillezett.

Kvarcgrill
Ez a gyors, hatékony grill kevesebb energiát használ, mint a hagyományos
infravörös grill, gyorsabban melegszik fel
(60 másodperc) és 3-szor gyorsabban süt,
ugyanakkor teljesen öntisztuló.

3D rendszer
Ez a forradalmian új rendszer a hő
egyenletes áramlását biztosítja a mikrohullámok 3 dimenziós elosztása révén. Az étel
mindig egyenletesen készül, és mindenhol
megfő, illetve átsül.

JET START
Ez a funkció nagy víztartalmú étel
gyors felmelegítésére szolgál, mint pl. nem
sűrű levesek, kávé vagy tea.

Légkeverés
A légkeverés az étel tökéletes átsülését biztosítja. A hátsó fal sarkainál található négy nagy perforált légbevezető terület a
belső térben egyenletesen oszlatja el az erős
légáramlást, így az étel nem fő túl és egyenletesen barnul.

Assisted Chef
Evolution
Egyedülálló szoftverútmutató vezeti végig
a felhasználót több, mint 70 recept elkészítésében. Válassza ki ezt a funkciót, és
állítsa be az ételkategóriát, valamint az
étel fajtáját, majd adja meg a súlyt vagy
az adagok számát. A sütő beállítja a főzési időt és jelzi, hogy milyen tartozékot kell
használnia.

Jet kiolvasztás
Kiemelkedően gyors és egyenletes felolvasztás a 3D rendszerből adódó egyedülállóan egyenletes energia-eloszlásnak
köszönhetően. Csak válassza ki az étel típusát, állítsa be a súlyt, és nyomja meg a
start gombot.

A készülékeink felszereltsége modelltől függően, termékenként változhat.
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Memo
A Memória funkció egyszerű módszert kínál a kedvenc beállítások
eltárolhására és előhívhására.

Automatikus funkciók
• Automatikus párolás: Gyors, egészséges
ételkészítés gőzzel, speciális kialakítású párolóedénnyel és előre beprogramozott beállításokkal 6 különböző ételkategória számára.
Csak töltse fel vízzel a párolót, majd válassza
ki az étel kategóriáját és súlyát.
• Automatikus Crisp™: Ideális program a
fagyasztott készételek (pl. hasábburgonya,
pizza, csirkeszárnyak, lepény stb.) tálalási
hőmérsékletűre történő gyors felmelegítésére, elkészítésére.
• Automatikus puhítás: Kíméletesen az
étel puhítására szolgál, hogy az könnyebben
kezelhető legyen. Kitűnő az olyan kényes
ételekhez, mint például vaj, margarin vagy
fagylalt.
• Automatikus olvasztás: Kíméletesen az
étel fröcskölés nélküli egyszerű felolvasztására szolgál. Kitűnő az olyan kényes ételekhez,
mint például csokoládé, vaj vagy sajt. A többszintű teljesítmény-beállításoknak köszönhetően az étel egyenletesebben készül el, megőrzi eredeti ízét és tápértékét, és nem fő túl.
• Automatikus sütés: Ételkészítésre használható automatikus funkció. Csak a következő élelmiszerek esetében használható:
sült burgonya, friss zöldségek, fagyasztott
zöldségek, konzerv zöldségek és pattogatott
kukorica.

mIKROHullÁmú SütőK

AmW 848 Ix
• CuBE fusion design
• 6. Érzék funkciók
• 40 l belső térfogat
• Állószekrénybe építhető kivitel
• mikrohullám, grill, légkeverés, párolás,
crisp funkció
• ujjlenyomatmentes inox felület
• Érintőszenzoros kezelés
• vega2 szöveges-grafikus kijelző
(magyar nyelven is)
• Lefelé nyíló ajtó

További tulajdonságok:
Energiafokozatok száma: 8; Automatikus funkciók +
receptek; jet Start; jet kiolvasztás; jet előmelegítés;
Grill; turbogrill; Hőlégbefúvás; 3d mikrohullám
Tartozékok:
Crisp tál; Crisp fogantyú; Párolóedény; Grill rács;
Sütőtálca; műanyag fedő
Mûszaki adatok:
mikrohullám teljesítmény (W):
900
Grill teljesítmény (W):
1600
Hőlégbefúvás teljesítménye (W):
1200
teljesítményigény (W):
2800
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm):
455x595x560
Beépítési méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm): 450x560x550

AmW 836 Ix
• CuBE fusion design
• 6. Érzék funkciók
• 40 l belső térfogat
• Állószekrénybe építhető kivitel
• mikrohullám, grill, crisp, párolás funkció
• ujjlenyomatmentes inox felület
• forgatógombos (süllyeszthető, inox)
kezelés
• vega2 szöveges-grafikus kijelző
(magyar nyelven is)
• Lefelé nyíló ajtó

További tulajdonságok:
Energiafokozatok száma: 8; Automatikus funkciók;
jet Start; jet kiolvasztás; Grill; 3d mikrohullám
Tartozékok:
Crisp tál; Crisp fogantyú; Párolóedény; Grill rács;
műanyag fedő
Mûszaki adatok:
mikrohullám teljesítmény (W):
900
Grill teljesítmény (W):
1600
teljesítményigény (W):
2800
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm):
455x595x560
Beépítési méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm): 450x560x550

AmW 831 Ix
• CuBE Ambient design
• 6. Érzék funkciók
• 40 l belső térfogat
• Állószekrénybe építhető kivitel
• mikrohullám, grill, crisp, párolás funkció
• ujjlenyomatmentes inox felület
• forgatógombos (süllyeszthető, inox)
kezelés
• Gemini 2 Evo piktogramos LCD-kijelző
• Lefelé nyíló ajtó

További tulajdonságok:
Energiafokozatok száma: 8; Automatikus funkciók;
jet Start, jet kiolvasztás; Grill; 3d mikrohullám
Tartozékok:
Crisp tál; Crisp fogantyú; Grill rács; Párolóedény;
műanyag fedő
Mûszaki adatok:
mikrohullám teljesítmény (W):
900
Grill teljesítmény (W):
1600
teljesítményigény (W):
2800
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm):
455x595x510
Beépítési méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm): 450x560x550

AmW 808 Ix

• CuBE fusion design
• 40 l belső térfogat
• Állószekrénybe építhető kivitel
• mikrohullám, grill, crisp funkció
• ujjlenyomatmentes inox felület
• Érintőszenzoros kezelés
• Gemini 2 Evo piktogramos LCD-kijelző
• Lefelé nyíló ajtó
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További tulajdonságok:
Energiafokozatok száma: 8; Automatikus funkciók;
jet Start, jet kiolvasztás; Grill; 3d mikrohullám
Tartozékok:
Crisp tál; Crisp fogantyú; Grill rács; műanyag fedő
Mûszaki adatok:
mikrohullám teljesítmény (W):
900
Grill teljesítmény (W):
1600
teljesítményigény (W):
2800
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm):
455x595x510
Beépítési méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm): 450x560x550

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK

AMW 796/IX

• Genesis design
• 40 l belső térfogat
• Állószekrénybe építhető kivitel
• Mikrohullám funkció
• Nyomógombos kezelés
• G2 EVO piktogramos LCD-kijelző
• Lefelé nyíló ajtó

További tulajdonságok:
Energiafokozatok száma: 7; Automatikus funkciók;
Jet Start; Jet kiolvasztás; 3D mikrohullám
Mûszaki adatok:
Mikrohullám teljesítmény (W):
900
Teljesítményigény (W):
1600
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
455x595x560
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 450x560x550

AMW 755 IX

• CUBE Ambient design
• 31 l belső térfogat
• Állószekrénybe építhető kivitel
• Mikrohullám, grill, légkeverés,
crisp funkció
• Ujjlenyomatmentes inox felület
• Nyomógombos kezelés
• Gemini 2 EVO piktogramos LCD-kijelző
• Lefelé nyíló ajtó

További tulajdonságok:
Energiafokozatok száma: 8; Automatikus funkciók;
Jet Start; Jet kiolvasztás; Jet előmelegítés; Grill;
Hőlégbefúvás; 3D mikrohullám
Tartozékok:
Crisp tál; Crisp fogantyú; Grill rács
Mûszaki adatok:
Mikrohullám teljesítmény (W):
1000
Grill teljesítmény (W):
800
Hőlégbefúvás teljesítménye (W):
1400
Teljesítményigény (W):
2300
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
385x595x514
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 380x556x560

AMW 735 IX

• CUBE Ambient design
• 31 l belső térfogat
• Állószekrénybe építhető kivitel
• Mikrohullám, grill, crisp funkció
• Ujjlenyomatmentes inox felület
• Nyomógombos kezelés
• Gemini 2 EVO piktogramos LCD-kijelző
• Lefelé nyíló ajtó

További tulajdonságok:
Energiafokozatok száma: 8; Automatikus funkciók;
Jet Start; Jet kiolvasztás; Grill; 3D mikrohullám
Tartozékok:
Crisp tál; Crisp fogantyú
Mûszaki adatok:
Mikrohullám teljesítmény (W):
1000
800
Grill teljesítmény (W):
Teljesítményigény (W):
2300
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
385x595x468
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 380x556x550

AMW 732 IX
További tulajdonságok:
Energiafokozatok száma: 8; Automatikus funkciók;
Jet Start; Jet kiolvasztás; Grill; 3D mikrohullám

• Genesis design
• 31 l belső térfogat
• Állószekrénybe építhető kivitel
• Mikrohullám, grill, crisp funkció
• Ujjlenyomatmentes inox felület
• Nyomógombos kezelés
• Gemini 2 EVO piktogramos LCD-kijelző
• Lefelé nyíló ajtó
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Tartozékok:
Crisp tál; Crisp fogantyú
Mûszaki adatok:
Mikrohullám teljesítmény (W):
1000
Grill teljesítmény (W):
800
Teljesítményigény (W):
2300
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
385x595x468
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 380x560x550
Fekete készülékszín: AMW 732/NB
Fehér készülékszín: AMW 732/WH

mIKROHullÁmú SütőK

mW 4200/Ix

• 22 l belső térfogat
• felső- és állószekrénybe építhető kivitel
• mikrohullám, grill, crisp funkció
• ujjlenyomatmentes inox felület
• Nyomógombos kezelés
• Digitális kijelző
• oldalra nyíló ajtó, gombos ajtónyitás

További tulajdonságok:
Energiafokozatok száma: 4; jet Start; jet kiolasztás;
melegen tartás funkció; 3d mikrohullám
Tartozékok:
Crisp tál; Crisp fogantyú; Grill rács
Mûszaki adatok:
mikrohullám teljesítmény (W):
750
Grill teljesítmény (W):
700
teljesítményigény (W):
1900
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm):
382x595x320
Beépítési méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm): 350x560x300

AmW 499 Ix

• 22 l belső térfogat
• felső- és állószekrénybe építhető kivitel
• mikrohullám, párolás funkció
• ujjlenyomatmentes inox felület
• Nyomógombos kezelés
• Digitális kijelző
• oldalra nyíló ajtó, gombos ajtónyitás

További tulajdonságok:
Energiafokozatok száma: 4; jet Start; jet kiolasztás;
melegen tartás funkció; 3d mikrohullám
Tartozékok:
Párolóedény
Mûszaki adatok:
mikrohullám teljesítmény (W):
750
teljesítményigény (W):
1300
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm):
382x595x320
Beépítési méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm): 350x560x300

mW 4100/Ix

• 22 l belső térfogat
• felső- és állószekrénybe építhető kivitel
• mikrohullám funkció
• ujjlenyomatmentes inox felület
• Nyomógombos kezelés
• Digitális kijelző
• oldalra nyíló ajtó, gombos ajtónyitás

További tulajdonságok:
Energiafokozatok száma: 4; jet Start; jet kiolasztás;
melegen tartás funkció; 3d mikrohullám
Mûszaki adatok:
mikrohullám teljesítmény (W):
750
teljesítményigény (W):
1300
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm):
382x595x320
Beépítési méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm): 350x560x300
fehér készülékszín: AmW 496 WH
fekete készülékszín: AmW 496 Bl

AmW 491 Ix

• 22 l belső térfogat
• felső- és állószekrénybe építhető kivitel
• mikrohullám, párolás funkció
• ujjlenyomatmentes inox felület
• Nyomógombos kezelés
• Digitális kijelző
• oldalra nyíló ajtó, gombos ajtónyitás
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További tulajdonságok:
Energiafokozatok száma: 4; jet Start; jet kiolasztás;
melegen tartás funkció; 3d mikrohullám
Tartozékok:
Párolóedény
Mûszaki adatok:
mikrohullám teljesítmény (W):
750
teljesítményigény (W):
1300
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm):
382x595x320
Beépítési méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm): 350x560x300

PÁRAELSZÍVÓK
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PÁRAELSZÍVÓK

VONZÓ KIVITEL, NAGY TELJESÍTMÉNY
ÉS CSENDES INTELLIGENCIA:
PÁRAELSZÍVÓK NAGY SZÍVÓERŐVEL
BÁRMILYEN IS A KONYHÁJA, A WHIRLPOOLNÁL
MEGTALÁLHATJA A TÖKÉLETES PÁRAELSZÍVÓT, AMELY
STÍLUST ÉS MODERN TECHNOLÓGIÁT VISZ KONYHÁJÁBA.

A Whirlpool széles választékban kínál elegáns megjelenésű páraelszívókat, amelyek jól illeszkednek bármilyen konyhába és harmonizálnak
a Glamour, Fusion, és Ambient termékekkel, ugyanakkor kiemelkedő elszívási teljesítményt biztosítanak rendkívül alacsony zajszint melett.
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PÁRAELSZÍVÓK

• érzékelik a szennyezőanyagokat, például a
füstöt, és automatikusan a megfelelő sebességet állítják be, hogy a páraleszívó akkor is
tisztítsa a levegőt, amikor éppen nem főz.

Perimeter
páraelszívók
A Whirlpool Perimeter (kerületi elszívást alkalmazó) páraelszívói áttörést jelentenek a
páraelszívási technológiában. A főzés során
keletkező párát a páraleszívó alapsíkjának
külső éle mentén nyelik el, nem pedig a középen lévő zsírszűrőn át. Ezt egy irányítópanel teszi lehetővé, amely megtöri a pára
áramlását, és a párát a páraelszívó aljának
külső szélei felé tereli, ahol a zsír hatékonyabban gyűjthető össze. Ezen túlmenően a
rejtett szűrőnek köszönhetően a zajszint is
alacsonyabb, a páraelszívó teljes külső felületét könnyebb tisztán tartani, ugyanakkor
a páraelszívó sokkal vonzóbb, egységesebb
megjelenésű elemmé válik a konyhában.

KÖNNYEN HASZNÁLHATÓ
KEZELŐSZERVEK

MŰVÉSZET A KONYHÁBAN
A Whirlpool esztétikus, dekoratív páraelszívói
a hagyományosan kiemelkedő teljesítményt
a modern formai megoldásokkal és innovatív
világítási megoldásokkal ötvözik. A típustól
függően a páraelszívó alkalmas „kivezetéses”
vagy „keringtetéses” beépítésre. A kivezetéses
párelszívók zsírszűrőkön keresztül szívják el a
főzés során keletkező párát, és fém csővezetéken keresztül vezetik el a külső térbe, míg a
keringtetéses páraelszívók zsír- és szénszűrőn
vezetik át az elszívott párát, mielőtt a szűrt
levegőt visszajuttatnák a konyha légterébe.

Hatékony, csendes működés
A Whirlpool páraelszívók EDS3* rendszerrel
rendelkeznek, amely a nagy teljesítményt kiemelkedő zajcsökkentéssel ötvözi az élvezetesebb főzés érdekében. Az egyedülálló szűrő-kialakításnak, valamint a belső zajnyelő
panelekkel ellátott nagyméretű ventilátornak
köszönhetően a rendszer mérsékli a páraelszívó körül kialakuló levegő turbulenciát. Ennek eredményeképp a zajszint akár 35%-kal
alacsonyabb, mint a hagyományos Whirlpool
páraelszívóknál**.

• Szenzoros kezelőszervek: Stílusos, csúcstechnológiát alkalmazó, rendkívül könnyen
használható kezelőszervek. Különböző
típusú érintős kezelőszervek késleltetett
időzítővel és intenzív működési funkcióval.
Míg a hagyományos páraelszívók olyan zajszintet keltenek, amely megfelel egy nyitott
irodában munkanapokon érzékelhető zajnak,
addig a Whirlpool Deep Silent párelszívók
mindössze 45 dB zajjal működnek normál
üzemmódban, ez pedig a könyvtárban hallható háttérzajnak felel meg. A konyhája tökéletes hely lehet vendégei fogadására, még
akkor is, ha éppen főz, és a páraelszívó maximális sebességi fokozaton működik.

6. ÉRZÉK PÁRAELSZÍVÓK
Az intelligens 6. ÉRZÉK technológiát hasznosítva a páraelszívó érzékelő jeleit használja fel
a megfelelő teljesítményszint beállítására, függetlenül attól, hogy mit főz, és Önnek egyáltalán nem kell törődnie a beállítással. Ezen túlmenően az egyes páraelszívók az új Whirlpool
Green Generation családnak is tagjai, így a 6.
ÉRZÉK páraelszívók kivételes erőforrás-takarékossággal ötvözik a kiemelkedő teljesítményt.
6. ÉRZÉK érzékelők:
• mindig a megfelelő teljesítményszintre állítják
be a párelszívót, így kiváló teljesítményt és
maximális energiatakarékosságot biztosítanak.

* Elica Deep Silence
** Átlagos szabad, 500 m3/h levegőáramlásnál mért érték a háromsebességes Level plus páraelszívónál
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• Stem szenzoros kezelőszervek: A Stem
érintéses kezelőszervek 3 teljesítményfokozatot, valamint egy booster szintet biztosítanak.
A kezelőszerv fényerő-szabályozós halogén
lámpával, motor be/ki lámpával, teljesítményjelzővel, valamint a zsír- és szénszűrők telítettségét mutató kijelzővel rendelkezik.
• Puha érintésű nyomógombok: Ezek a kezelőszervek háttérvilágítással rendelkeznek.
• Elektronikus toló-szabályozó: A kényelmesen használható szabályzó segítségével
könnyen beállíthatja az ideális teljesítményszintet.
• Mechanikus toló-szabályozó, mechanikus nyomógombok: Az előre beállított
ventilátor sebesség egyszerű kézi módosítását teszi lehetővé.

PÁRAElSZíVÓK

AKR 550 Im

AKR 891 Ix

AKR 861 Ix

• falra szerelhető, kürtős elszívó
• Inox készülékszín
• 90 cm széles
• 6. Érzék funkció

• falra szerelhető, kürtős elszívó
• Inox készülékszín
• 60 cm széles
• 6. Érzék funkció

1 motor; Elektronikus vezérlés; Nyomógombos kezelés; 3 sebességfokozat; Halogén világítás; mosható
alumínium zsírszűrő

Perimeter technológia; 1 motor; Elektronikus
vezérlés; Érintőszenzoros kezelés; 4 sebességfokozat
(Intenzív fokozat is!); Halogén világítás; mosható
alumínium zsírszűrő; Visszacsapószelep; Sebességfokozatok kijelzése; Intenzív fokozat kapcsoló,
működésjelzés; Zsír-/szénszűrő telítettségjelzés

Perimeter technológia; 1 motor; Elektronikus
vezérlés; Érintőszenzoros kezelés; 4 sebességfokozat
(Intenzív fokozat is!); Halogén világítás; mosható
alumínium zsírszűrő; Visszacsapószelep; Sebességfokozatok kijelzése; Intenzív fokozat kapcsoló,
működésjelzés; Zsír-/szénszűrő telítettségjelzés

Keringtetéses elszívó teljesítmény (m3/h):
légkivezetéses elszívó teljesítmény (m3/h):

210-298-416
271-400-660

Keringtetéses elszívó teljesítmény (m3/h): 184-279-346-382
légkivezetéses elszívó teljesítmény (m3/h): 252-387-506-593

Keringtetéses elszívó teljesítmény (m3/h): 184-279-346-382
légkivezetéses elszívó teljesítmény (m3/h): 252-387-506-593

42-52-64
55-64-71
150
250
290
515-550-332

Mûszaki adatok:
Zajszint, keringtetésnél (dBA):
50-53-61-64
Zajszint, légkeringetésnél (dBA):
54-62-66-68
Kivezetőcsonk átmérője (mm):
150
motorteljesítmény (W):
175
Csatlakozási teljesítmény (W):
215
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm): 620-1155x898x494

Mûszaki adatok:
Zajszint, keringtetésnél (dBA):
50-53-61-64
Zajszint, légkeringetésnél (dBA):
54-62-66-68
Kivezetőcsonk átmérője (mm):
150
motorteljesítmény (W):
175
Csatlakozási teljesítmény (W):
215
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm): 620-1155x598x494

• falra szerelhető, kürtős elszívó
• Inox - üveg készülékszín
• 55 cm széles

Mûszaki adatok:
Zajszint, keringtetésnél (dBA):
Zajszint, légkeringetésnél (dBA):
Kivezetőcsonk átmérője (mm):
motorteljesítmény (W):
Csatlakozási teljesítmény (W):
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm):

AKR 890 Ix

AKR 968 Ix

• falra szerelhető, kürtős elszívó
• Inox készülékszín
• 90 cm széles

• ferdesíkú „perem” elszívó
• Inox készülékszín
• 80 cm széles
1 motor; Elektronikus vezérlés; Nyomógombos
kezelés; 4 sebességfokozat (Intenzív fokozat is!);
Halogén világítás; mosható alumínium zsírszűrő;
Visszacsapószelep; Sebességfokozatok kijelzése; Intenzív fokozat kapcsoló, működésjelzés; Időkapcsoló

EdS3 technológia - extra csendes működés; 1 motor;
Elektronikus vezérlés; Nyomógombos kezelés; 4 sebességfokozat (Intenzív fokozat is!); Halogén világítás; mosható alumínium zsírszűrő; Visszacsapószelep;
Sebességfokozatok kijelzése; Intenzív fokozat
kapcsoló, működésjelzés; Időkapcsoló

Keringtetéses elszívó teljesítmény (m3/h): 200-310-405-455
légkivezetéses elszívó teljesítmény (m3/h): 265-415-545-630

Keringtetéses elszívó teljesítmény (m3/h): 180-256-501-607
légkivezetéses elszívó teljesítmény (m3/h): 300-460-620-820

Mûszaki adatok:
Zajszint, keringtetésnél (dBA):
Zajszint, légkeringetésnél (dBA):
Kivezetőcsonk max. átmérője (mm):
motorteljesítmény (W):
Csatlakozási teljesítmény (W):
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm):

Mûszaki adatok:
Zajszint, keringtetésnél (dBA):
35-45-50-56
Zajszint, légkeringetésnél (dBA):
50-58-65-69
Kivezetőcsonk átmérője (mm):
150
motorteljesítmény (W):
250
Csatlakozási teljesítmény (W):
290
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm): 675-1270x898x500

46-55-62-65
54-62-67-69
150
170
263
757x800x435
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A Whirlpool páraelszívók
EdS3* rendszerrel rendelkeznek, amely a
nagy teljesítményt kiemelkedő zajcsökkentéssel ötvözi az élvezetesebb főzés
érdekében. Az egyedülálló szűrő-kialakításnak, valamint a belső zajnyelő panelekkel ellátott nagyméretű ventilátornak
köszönhetően a rendszer mérsékli a páraelszívó körül kialakuló levegő turbulenciát. Ennek eredményeképpen a zajszint akár 35%-kal alacsonyabb, mint a
hagyományos Whirlpool páraelszívóknál**. A Whirlpool deep Silence párelszívók mindössze 45 dB zajjal működnek
normál üzemmódban, ez pedig a könyvtárban hallható háttérzajnak felel meg.
A konyhája tökéletes hely lehet vendégei fogadására, még akkor is, ha éppen
főz, és a páraelszívó maximális sebességi fokozaton működik.
* Elica deep Silence
** Átlagos szabad, 500 m3/h levegőáramlásnál mért érték a háromsebességes level plus páraelszívónál

PÁRAElSZíVÓK

AKR 953 Ix

AKR 951/1 Ix

AKR 470 Ix

• mennyezetre szerelhető, sziget elszívó
• Inox készülékszín
• 100 cm széles

• mennyezetre szerelhető, sziget elszívó
• Inox készülékszín
• 100 cm széles

• mennyezetre szerelhető, sziget elszívó
• Inox készülékszín
• 100 cm széles

1 motor; Elektronikus vezérlés; Nyomógombos kezelés; 3 sebességfokozat; Halogén világítás; mosható
alumínium zsírszűrő

1 motor; mechanikus vezérlés; Nyomógombos kezelés; 3 sebességfokozat; Halogén világítás; mosható
alumínium zsírszűrő

1 motor; mechanikus vezérlés; Nyomógombos kezelés; 3 sebességfokozat; Halogén világítás; mosható
alumínium zsírszűrő

Keringtetéses elszívó teljesítmény (m3/h):
légkivezetéses elszívó teljesítmény (m3/h):

Keringtetéses elszívó teljesítmény (m3/h):
légkivezetéses elszívó teljesítmény (m3/h):

Keringtetéses elszívó teljesítmény (m3/h):
légkivezetéses elszívó teljesítmény (m3/h):

200-310-455
265-415-630

200-310-455
265-415-630

61-109-137
205-291-420

Mûszaki adatok:
Zajszint, keringtetésnél (dBA):
46-55-65
Zajszint, légkeringetésnél (dBA):
54-62-69
Kivezetőcsonk átmérője (mm):
150
motorteljesítmény (W):
175
Csatlakozási teljesítmény (W):
255
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm): 820-1100x1000x600

Mûszaki adatok:
Zajszint, keringtetésnél (dBA):
46-55-65
Zajszint, légkeringetésnél (dBA):
54-62-69
Kivezetőcsonk átmérője (mm):
150
motorteljesítmény (W):
170
Csatlakozási teljesítmény (W):
160
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm): 722-1130x998x598

Mûszaki adatok:
Zajszint, keringtetésnél (dBA):
44-52-61
Zajszint, légkeringetésnél (dBA):
50-60-66
Kivezetőcsonk átmérője (mm):
150
motorteljesítmény (W):
120
Csatlakozási teljesítmény (W):
160
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm): 722-1130x998x598

AKR 950/1 Ix

AKR 995 Ix

AKR 799 Ix

• falra szerelhető, kürtős elszívó
• Inox készülékszín
• 90 cm széles
• 6. Érzék funkció

• falra szerelhető, kürtős elszívó
• Inox készülékszín
• 90 cm széles

• falra szerelhető, kürtős elszívó
• Inox készülékszín
• 90 cm széles
1 motor; mechanikus vezérlés; Nyomógombos kezelés; 3 sebességfokozat; Halogén világítás; mosható
alumínium zsírszűrő

1 motor; mechanikus vezérlés; Nyomógombos kezelés; 3 sebességfokozat; Halogén világítás; mosható
alumínium zsírszűrő; Visszacsapószelep; Sebességfokozatok kijelzése

1 motor; Elektronikus vezérlés; Érintőszenzoros
kezelés; 4 sebességfokozat (Intenzív fokozat is!);
Halogén világítás; mosható nemesacél zsírszűrő; Sebességfokozatok kijelzése; Intenzív fokozat kapcsoló,
működésjelzés; Időkapcsoló

Keringtetéses elszívó teljesítmény (m3/h):
légkivezetéses elszívó teljesítmény (m3/h):

Keringtetéses elszívó teljesítmény (m3/h):
légkivezetéses elszívó teljesítmény (m3/h):

210-320-460
270-420-640

Keringtetéses elszívó teljesítmény (m3/h): 265-415-545-630
légkivezetéses elszívó teljesítmény (m3/h): 200-310-405-455

Mûszaki adatok:
Zajszint, keringtetésnél (dBA):
45-55-65
Zajszint, légkeringetésnél (dBA):
62-67-69
Kivezetőcsonk max. átmérője (mm):
150
motorteljesítmény (W):
170
Csatlakozási teljesítmény (W):
210
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm): 715-1165x898x500

Mûszaki adatok:
Zajszint, keringtetésnél (dBA):
46-55-62-65
Zajszint, légkeringetésnél (dBA):
54-62-67-69
Kivezetőcsonk átmérője (mm):
150
motorteljesítmény (W):
175
Csatlakozási teljesítmény (W):
215
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm): 670-1100x898x500

200-310-455
265-415-630

Mûszaki adatok:
Zajszint, keringtetésnél (dBA):
46-55-65
Zajszint, légkeringetésnél (dBA):
50-60-66
Kivezetőcsonk átmérője (mm):
150
motorteljesítmény (W):
170
Csatlakozási teljesítmény (W):
160
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm): 690-1130x898x450
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PÁRAElSZíVÓK

AKR 966 Ix

AKR 666 IX

AKR 981/Ix

• falra szerelhető, kürtős elszívó
• Inox készülékszín
• 100 cm széles

• falra szerelhető, kürtős elszívó
• Inox készülékszín
• 90 cm széles

• falra szerelhető, kürtős elszívó
• Inox készülékszín
• 60 cm széles

1 motor; mechanikus vezérlés; Nyomógombos
kezelés; 3 sebességfokozat; Halogén világítás;
mosható nemesacél zsírszűrő; Visszacsapószelep;
Visszacsapószelep; Sebességfokozatok kijelzése

1 motor; Elektronikus vezérlés; Nyomógombos kezelés; 3 sebességfokozat; Halogén világítás; mosható
nemesacél zsírszűrő; Visszacsapószelep; Sebességfokozatok kijelzése

1 motor; mechanikus vezérlés; Nyomógombos kezelés; 3 sebességfokozat; Halogén világítás; mosható
alumínium zsírszűrő

Keringtetéses elszívó teljesítmény (m3/h):
légkivezetéses elszívó teljesítmény (m3/h):

Keringtetéses elszívó teljesítmény (m3/h):
légkivezetéses elszívó teljesítmény (m3/h):

Keringtetéses elszívó teljesítmény (m3/h):
légkivezetéses elszívó teljesítmény (m3/h):

200-310-455
265-415-630

200-310-455
265-415-630

115-145-250
190-225-400

Mûszaki adatok:
Zajszint, keringtetésnél (dBA):
46-55-65
Zajszint, légkeringetésnél (dBA):
54-62-69
Kivezetőcsonk átmérője (mm):
150
motorteljesítmény (W):
170
Csatlakozási teljesítmény (W):
215
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm): 715-1165x898x500

Mûszaki adatok:
Zajszint, keringtetésnél (dBA):
46-55-65
Zajszint, légkeringetésnél (dBA):
54-62-69
Kivezetőcsonk átmérője (mm):
150
motorteljesítmény (W):
170
Csatlakozási teljesítmény (W):
215
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm): 756-1140x598x500

Mûszaki adatok:
Zajszint, keringtetésnél (dBA):
45-50-64
Zajszint, légkeringetésnél (dBA):
50-55-69
Kivezetőcsonk átmérője (mm):
150
motorteljesítmény (W):
120
Csatlakozási teljesítmény (W):
160
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm): 690-1130x898x450

AKR 686 Ix

AKR 916 Ix

AKR 648 Ix

• falra szerelhető, kürtős elszívó
• Inox készülékszín
• 60 cm széles

• falra szerelhető, kürtős elszívó
• Inox készülékszín
• 90cm széles

• falra szerelhető, kürtős elszívó
• Inox készülékszín
• 70 cm széles

1 motor; mechanikus vezérlés; Nyomógombos kezelés; 3 sebességfokozat; Halogén világítás; mosható
alumínium zsírszűrő

1 motor; mechanikus vezérlés; tolókapcsolós kezelés;
3 sebességfokozat; Beépített világítás*; mosható
alumínium zsírszűrő

1 motor; mechanikus vezérlés; tolókapcsolós kezelés;
3 sebességfokozat; Beépített világítás*; mosható
alumínium zsírszűrő

Keringtetéses elszívó teljesítmény (m3/h):
légkivezetéses elszívó teljesítmény (m3/h):

Keringtetéses elszívó teljesítmény (m3/h):
légkivezetéses elszívó teljesítmény (m3/h):

Keringtetéses elszívó teljesítmény (m3/h):
légkivezetéses elszívó teljesítmény (m3/h):

61-109-137
205-291-420

Mûszaki adatok:
Zajszint, keringtetésnél (dBA):
44-52-61
Zajszint, légkeringetésnél (dBA):
50-60-66
Kivezetőcsonk átmérője (mm):
150
motorteljesítmény (W):
120
Csatlakozási teljesítmény (W):
160
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm): 690-1130x598x450
* - készlettől függően izzólámpa vagy halogén világítás

110-143-271
162-192-352

Mûszaki adatok:
Zajszint, keringtetésnél (dBA):
55-62-67
Zajszint, légkeringetésnél (dBA):
61-64-67
Kivezetőcsonk átmérője (mm):
120
motorteljesítmény (W):
140
Csatlakozási teljesítmény (W):
230
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm): 850-1100x898x500
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110-143-271
162-192-352

Mûszaki adatok:
Zajszint, keringtetésnél (dBA):
55-62-67
Zajszint, légkeringetésnél (dBA):
61-64-67
Kivezetőcsonk átmérője (mm):
120
motorteljesítmény (W):
140
Csatlakozási teljesítmény (W):
230
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm): 850-1100x698x500

PÁRAElSZíVÓK

AKR 551 jA

AKR 551 NA

AKR 683/GY

• falra szerelhető, kürtős elszívó
• jázmin fehér készülékszín
• 60 cm széles

• falra szerelhető, kürtős elszívó
• Antracit készülékszín
• 60 cm széles

• Kihúzható, teleszkópos elszívó
• Inox előlap
• 60 cm széles

1 motor; mechanikus vezérlés; tolókapcsolós kezelés;
3 sebességfokozat; Beépített világítás*; mosható
alumínium zsírszűrő

1 motor; mechanikus vezérlés; tolókapcsolós kezelés;
3 sebességfokozat; Beépített világítás*; mosható
alumínium zsírszűrő

1 motor; mechanikus vezérlés; tolókapcsolós kezelés;
3 sebességfokozat; Beépített világítás*; 2 részes
zsírszűrő

Keringtetéses elszívó teljesítmény (m3/h):
légkivezetéses elszívó teljesítmény (m3/h):

Keringtetéses elszívó teljesítmény (m3/h):
légkivezetéses elszívó teljesítmény (m3/h):

Keringtetéses elszívó teljesítmény (m3/h):
légkivezetéses elszívó teljesítmény (m3/h):

191-206-217
285-336-372

191-206-217
285-336-372

Mûszaki adatok:
Zajszint, keringtetésnél (dBA):
57-61-65
Zajszint, légkeringetésnél (dBA):
62-64-65
Kivezetőcsonk átmérője (mm):
125
motorteljesítmény (W):
130
Csatlakozási teljesítmény (W):
210
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm): 520-720x600x515

Mûszaki adatok:
Zajszint, keringtetésnél (dBA):
57-61-65
Zajszint, légkeringetésnél (dBA):
62-64-65
Kivezetőcsonk átmérője (mm):
125
motorteljesítmény (W):
130
Csatlakozási teljesítmény (W):
210
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm): 520-720x600x515

AKR 643 GY

AKR 641 GY

• Kihúzható, teleszkópos elszívó
• Inox előlap
• 60 cm széles
2 motor; mechanikus vezérlés; tolókapcsolós kezelés;
3 sebességfokozat; Beépített világítás; mosható
alumínium zsírszűrő
Keringtetéses elszívó teljesítmény (m3/h):
légkivezetéses elszívó teljesítmény (m3/h):

Mûszaki adatok:
Zajszint, keringetésnél (dBA):
Zajszint, légkeringetésnél (dBA):
Kivezetőcsonk max. átmérője (mm):
motorteljesítmény (W):
Csatlakozási teljesítmény (W):
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm):

150-200-220
210-280-380

52-58-64
60-62-64
120
120
320
175x598x280

fekete előlap: AKR 643/NB

* - készlettől függően izzólámpa vagy halogén világítás

Mûszaki adatok:
Zajszint, keringetésnél (dBA):
Zajszint, légkeringetésnél (dBA):
Kivezetőcsonk max. átmérője (mm):
motorteljesítmény (W):
Csatlakozási teljesítmény (W):
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm):

129-159-174
133-174-205

51-54-58
58-62-65
120
120
200
395x598x285

AKR 606 Ix

• Kihúzható, teleszkópos elszívó
• 60 cm széles

• Kürtőbe építhető, süllyesztett elszívó
• 52,5cm széles

2 motor; mechanikus vezérlés; tolókapcsolós kezelés;
3 sebességfokozat; Beépített világítás*; mosható
alumínium zsírszűrő

2 motor; mechanikus vezérlés; tolókapcsolós kezelés;
3 sebességfokozat; Beépített világítás*; mosható
alumínium zsírszűrő

Keringtetéses elszívó teljesítmény (m3/h):
légkivezetéses elszívó teljesítmény (m3/h):

Keringtetéses elszívó teljesítmény (m3/h):
légkivezetéses elszívó teljesítmény (m3/h):

Mûszaki adatok:
Zajszint, keringetésnél (dBA):
Zajszint, légkeringetésnél (dBA):
Kivezetőcsonk max. átmérője (mm):
motorteljesítmény (W):
Csatlakozási teljesítmény (W):
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm):
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110-145-175
155-195-250

49-52-58
53-60-64
120
120
200
175x598x280

Mûszaki adatok:
Zajszint, keringetésnél (dBA):
Zajszint, légkeringetésnél (dBA):
Kivezetőcsonk max. átmérője (mm):
motorteljesítmény (W):
Csatlakozási teljesítmény (W):
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm):

143-191-235
155-195-250

53-60-67
58-65-68
120
120
200
139x524x289

minden ami a páraelszívók bekötéséhez és üzemeltetéséhez kell

A WHIRLPOOL AJÁNLÁSÁVAL
Univerzális zsírszűrő páraelszívóhoz

Univerzális szénszűrő páraelszívóhoz

cikksz.: 480181700642 (470x1140 mm)

cikksz.: 480181700647 (470x970 mm)

Univerzális szűrő optikai
telítettségjelzővel páraelszívóhoz
(2 db)

Univerzális zsír- és szénszűrő
páraelszívóhoz
cikksz.: 480181700646 (470x570 mm)

cikksz.: 480181700643 (470x970 mm)
481281718865 (470x1140 mm)

Alumínium felxibilis kivezetőcső (1,5 m)

Alumínium felxibilis kivezetőcső (3 m)

cikksz.: 481281729087 (100 mm)
481281729089 (110 mm)
481281729092 (120 mm)
481281729094 (125 mm)

cikksz.: 481281729088 (100 mm)
481281729091 (110 mm)
481281729093 (120 mm)
481281729095 (125 mm)
481281729096 (150 mm)

Komplett páraelszívó kivezető készlet

Páraelszívó kivezető szűkítő

Tartalmaz minden az elszívó
bekötéséhez szükséges elemet:
• Flexibilis teleszkópos bekötőcső
• Fali csatlakozó elem
• Külső takaró, szűkítő elem
• Gravitációs zsalu, szorítóbilincsek

cikksz.: 481281718049 (100/125 mm)
481281718051 (125/150 mm)

cikksz.: 481281719166 (120/125 mm)
481281719164 (150 mm)
481281719072 (120-150 mm)
481281719073 (150 mm)
Felxibilis csőbilincs
páraelszívó kivezetéséhez

Páraelszívó izzó (40 W - E14)
2 db/csomag

cikksz.: 481281718052

cikksz.: 481281728318

Gravitációs zsalu
Megakadályozza hogy a hideg
külső levegő visszaáramlásával
kihűljön a lakás

cikksz.: 481281728422

Páraelszívó izzó, halogén (20 W - 12 V)

cikksz.: 481281718054 (100/120 mm)
481281719223 (125 mm)
481281719222 (150 mm)
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mosogatógépek

KIVÁLÓ HATÉKONYSÁGÚ MOSOGATÓGÉPEK, AMELYEKKEL IDŐT ÉS MUNKÁT
SPÓROLHAT MEG.
MINDEGY MENNYI, ÉS MENNYIRE SZENNYEZETT
A MOSOGATNIVALÓ, A WHIRLPOOL MOSOGATÓGÉPEK MINDIG
KÁPRÁZATOSAN TISZTÁRA MOSSÁK AZ EDÉNYEIT.

A Whirlpool fokozott figyelmet fordított a fogyasztók visszajelzéseire
annak érdekében, hogy olyan mosogatógépeket alkosson, melyek kifejezetten az Ön igényeire lettek szabva. Ezek olyan készülékek, amelyek:
• biztosítják a tökéletes tisztítási teljesítményt
• minden makacs szennyeződést eltávolítanak
• az edények többféleképpen is bepakolhatóak,
• hatékonyan használják fel az erőforrásokat.
A Whirlpool mosogatógépek minden egyes tagja a legújabb technológiai újdonságokat használja fel annak érdekében, hogy kielégítse az
Ön igényeit, és kényelmesebbé tegye az életét.
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mosogatógépek

POWERCLEAN™ MAX: MAXIMÁLIS TISZTÍTÁSI
TELJESÍTMÉNY, MINIMÁLIS ERŐFESZÍTÉS.
FORGÓ VÍZSUGARAK A LÁBASOK, SERPENYŐK ÉS SÜTŐTÁLCÁK TISZÍTÁSÁHOZ,
A MAKACS FOLTOKAT IS KÍMÉLETESEN ELTÁVOLÍTÓ GŐZ, AZ ERŐFORRÁS-FELHASZNÁLÁST
OPTIMALIZÁLÓ 6. ÉRZÉK TECHNOLÓGIA: AZ EREDMÉNY GARANTÁLT!

Egy speciális tartálynak és az újonnan kifejlesztett tisztító rendszernek köszönhetően a
készülék az utolsó öblítővizet elraktározza,
és felhasználja a következő mosogatásnál.
Így a kiemelkedő tisztítás az eddiginél kevesebb erőforrást vesz igénybe.

POWERCLEAN™
MAX TECHNOLÓGIA
Bármit tökéletesen elmosogat, a legkisebbtől
a legnagyobbig. Az egyedülálló PowerClean™
MAX technológiának köszönhetően a
Whirlpoolnak sikerült olyan mosogatógépet
alkotnia, amely még a legmakacsabb szen�nyeződéseket is eltávolítja a lábasokról, serpenyőkről, akár az óriási méretű dolgokról is,
például a sütőlapról, anélkül, hogy elő-öblítésre, áztatásra vagy súrolásra lenne szükség.
Az alsó kosár hátsó részén lévő nagynyomású forgó fúvókákból érkező vízsugár az erős
szennyeződést is eltávolítja, a vízfogyasztás
növekedése nélkül.

6 LITER: MINEK TÖBBET
HASZNÁLNI?
A víz egyre nagyobb kincs, és a Whirlpool
technológia elősegíti a minden eddiginél
takarékosabb vízhasználatot. Az új 6. ÉRZÉK
Green Generation mosogatógépek 13 terítéket mosogatnak tökéletesen tisztára, mindössze 6 liter víz felhasználásával.

POWERCLEAN™
TECHNOLÓGIA
A mosogatógép hátsó részén lévő speciális
fúvókák 32 nagynyomású vízsugár segítségével képesek még a leégett ételt is eltávolítani
a fazekakról, serpenyőkről és sütőtálcákról.

* Alapprogram (Eco 50°). 2011. februári állapot
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6. ÉRZÉK TECHNOLÓGIA
EGYEDÜLÁLLÓ ERŐFORRÁSTAKARÉKOSSÁG
A Whirlpool 6. ÉRZÉK mosogatógép teljes
terhelés mellett A+ energiahatékonyságot
biztosít. Ha csak részben pakoljuk meg a
mosogatógépet, akkor az lenne célszerű,
ha a mosogatógép kevesebb energiát és
vizet használna. A Whirlpool 6. ÉRZÉK mo-

mosogatógépek TOVÁBBI TULAJDONSÁGAI*

all

MULTITABLETTA OPCIÓ

A tökéletes gépi mosogatáshoz
elengedhetetlen különböző anyagokat és
tisztítószereket (pl. öblítőszer, regeneráló só
stb.) használni. Ön tetszés szerint választhatja meg, hogy külön-külön adagolja ezeket
vagy egy multifunkciós mosogatószert használ. Az eredmény akár por, tabletta vagy gél
formájú mosogatószer, akár multifunkciós
mosogatószer használatával is tökéletes.
Az opciós gomb használatával, a gép megakadályozza a só és/vagy öblítőszer beáramlását, és automatikusan kikapcsolja az elektronikus só- és,vagy öblítőszerhiány kijelzést.

SANI RINSE ANTIBAKTERIÁLIS ÖBLÍTÉS
sogatógépek még ennél is tovább mennek:
az intelligens 6. érzék technológia érzékeli
a szennyezettség mértékét, és a mosogatási
ciklust automatikusan ehhez igazítja – így
akár 50%* energia-, víz- és időmegtakarítást
képes elérni.

A GŐZ GYENGÉD
EREJE
Az AquaSteam technológia a fő mosogatási
ciklus során gőzt állít elő a felső kosárban,
amely átjárja az ételmaradékokat és kíméletesen eltávolítja a problémás foltokat, mint
például tea, kávé és rúzs, így biztosítva a tökéletes eredményt.

14 TERÍTÉKES MOSOGATÁS
A Whirlpool újdonsága, hogy az egyedien kialakított alsó- és felsőkosaraknak, valamint a
rugalmas állíthatóságnak köszönhetően már
14 teríték is kényelmesen elfér a mosogatógépekben. A alsó kosárban a 31 cm átmérőjű tányérok is könnyedén elférnek és közel
hatféleképpen pakolhatók be a készülékekbe.
A felső kosár állítható magassága pedig garantálja az edények, poharak rugalmas elrendezését.

RUGALMASAN ALAKÍTHATÓ BELSŐ TÉR
Ami a bepakolást illeti, a mosogatógép minden részletét a rugalmasság jellemzi. A több
modulból álló, lehajtható pohártartóval rendelkező kosaraknak köszönhetően a belső teret saját igényei szerint alakíthatja. A különösen nagyméretű dolgokat például elhelyezheti
függőlegesen az alsó kosár hátsó részén, így a
többi részen hely szabadul fel a finom porce-

lánedények számára. Így minden elmosogatható egyszerre, és nem kell aggódnia amiatt,
hogy az edények lepattogzanak vagy eltörnek.

Harmadik evőeszköztartó fiók
Az evőeszközök és konyhai eszközök számára
van egy 3. kosár is. A kosár két külön tálcából áll, amelyek igény szerint különböző
helyzetbe állíthatók vagy kivehetők. A 3.
kosárnak köszönhetően nincs szükség a helyigényes hagyományos evőeszköztartóra, így
elegendő hely marad arra, hogy egyetlen alkalommal akár egy 13 személyes étkészletet
is elmosogasson.

NAGY KIJELZŐ A FOLYAMATOS
VISSZAJELZÉSHEZ
Egyetlen pillantással tájékozódhat az LCDkijelzőn, hogy hol tart a mosogatás, megnézheti a kiválasztott opciókat, a mosogatási fázist, a hátralévő időt, és még sok más
adatot.

INDÍTÁSKÉSLELTETÉS OPCIÓ
Állítsa be a gépet úgy, hogy a program a
legkényelmesebb vagy legelőnyösebb időben
induljon, például éjszaka, amikor az áramdíj
alacsonyabb. Az időzítő akár 24 órával is késleltetheti a program indítását.

MULTIZÓNÁS MOSOGATÁS OPCIÓ
A takarékos többzónás, multizónás mosogatás lehetővé teszi, hogy csak a felső,
vagy csak az alsó kosarat használja, ahogy
éppen szükséges. A víz-, idő- és energia
megtakarítás így elérheti akár a 20 százalékot is.

*A készülékeink felszereltsége modelltől függően, termékenként változhat.
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Az összes baktérium 99,999 százalékát eltávolítja (NF EN 13697-es szabvány szerint,
független intézet által beviszgálva), így biztosítja, hogy az edények tökéletesen higiénikusak legyenek.

SZUPERCSENDES ÉJSZAKAI
PROGRAM
Az új, éjszakai program szupercsendes, mindössze 39 dB(A), ami a moduláris víznyomás
rendszernek köszönhető.

ÖNTISZTÍTÓ SZŰRŐRENDSZER
A speciális öntisztító szűrőnek köszönhetően
többé nincs szükség a szűrő kézi tiszítására.
10 másodpercenként automatikusan regenerálja a vizet, és „öblít és pulzál” működésmódjával eltávolítja az ételmaradékokat.

FÉNY A PADLÓN
A fényjelzés, amely egyes teliajtós modelleken megtalálható, hasznos visszajelzést ad
arról, hogy a mosogatógép éppen hol tart
az adott cikluson belül. Amíg a gép működik, narancsszínű fényt vetít a padlóra. Ha
a fény kialszik, az azt jelenti, hogy az ajtó
már biztonságosan kinyitható anélkül, hogy
a mosogatási ciklust megszakítaná.

VÍZBIZTONSÁGI RENDSZER
• Elektronikus vízszabályozás: Figyeli a mosogatógép alján összegyűlő víz szintjét.
Belső szivárgás esetén leállítja a gépet, és
kiszivattyúzza a vizet.
• Waterstop biztonsági rendszer: kiömlésgátló
berendezés – otthona védelme érdekében.
Ha problémára utaló jelet észlel, azonnal
leállítja a mosogatást, elzárja a vízbevezetést és kiüríti a gépet.

MOSOGATÓGÉPEK - KEZELŐPANELES KIVITEL

ADG 8950 IX
• 6. Érzék szenzortechnika gőzfunkcióval
• PowerClean MAX nagynyomású
forgófejes tisztítás
• Digitális kijelző, nyomógombos
programválasztás
• „A+” energiaosztály
• „A” tisztítóhatás
• „A” szárítási hatékonyság
• 13 teríték, 6 program
Alsó kosár: 2 fix és 5 lehajtható tányértartó sor
Felső kosár: Külön felső evőeszköztartó (3.) kosár
Állítható magasságú, kivehető felső kosár
Kiegészítő fél evőeszköztartó

ADG 7443 IX
• 6. Érzék szenzortechnika gőzfunkcióval
• PowerClean nagynyomású tisztítás
• Digitális kijelző, nyomógombos
programválasztás
• „A+” energiaosztály
• „A” tisztítóhatás
• „A” szárítási hatékonyság
• 12 teríték, 6 program
Alsó kosár: 2 fix és 4 lehajtható tányértartó sor
Felső kosár: 2 lehajtható csészetartó
Állítható magasságú, kivehető felső kosár

Külön alsó, vagy felsőkosaras (multizónás)
mosogatás opció; folyamatos 1-24 órás indításkésleltetés; maradékidő kijelzés; multi-tabletta
használat; öntisztító szűrőrendszer; elektronikus
só- és öblítőszerhiány kijelzés; elektronikus belső
és mechanikus külső vízkifolyás elleni védelem;
vízlágyító-rendszer
Programok:
6. Érzék AquaSteam 40-70 °C szenzorprogram;
előmosogatás; kímélő üvegprogram, 40 °C; 30 perces
gyorsprogram, 40 °C; Eco 50 °C; szupercsendes
éjszakai program (39 dB)
Mûszaki adatok:
Éves energiafogyasztás (kWh):
Éves vízfogyasztás (liter):
Zajszint (dBA):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

293
3080
42
820x597x570

Külön alsó, vagy felsőkosaras (multizónás) mosogatás opció; folyamatos 1-24 órás indításkésleltetés;
maradékidő kijelzés; multi-tabletta használat;
öntisztító szűrőrendszer; elektronikus só- és
öblítőszerhiány kijelzés; elektronikus belső és külső
vízkifolyás elleni védelem (mágnesszelep) + úszókapcsoló; vízlágyító-rendszer
Programok:
6. Érzék AquaSteam 40-70 °C szenzorprogram;
előmosogatás; kímélő üvegprogram, 40 °C; 30 perces
gyorsprogram, 40 °C; Eco 50 °C; szupercsendes
éjszakai program (39 dB)
Mûszaki adatok:
Éves energiafogyasztás (kWh):
Éves vízfogyasztás (liter):
Zajszint (dBA):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

290
3080
44
820x597x570

ADG 9442 IX
• 6. Érzék szenzortechnika
• PowerClean nagynyomású tisztítás
• Digitális kijelző, nyomógombos
programválasztás
• „A+” energiaosztály
• „A” tisztítóhatás
• „A” szárítási hatékonyság
• 12 teríték, 6 program
Alsó kosár: 2 fix és 4 lehajtható tányértartó sor
Felső kosár: 2 lehajtható csészetartó
Állítható magasságú, kivehető felső kosár

Külön alsó, vagy felsőkosaras (multizónás) mosogatás opció; folyamatos 1-24 órás indításkésleltetés;
maradékidő kijelzés; multi-tabletta használat;
öntisztító szűrőrendszer; elektronikus só- és
öblítőszerhiány kijelzés; elektronikus belső és külső
vízkifolyás elleni védelem; vízlágyító-rendszer
Programok:
6. Érzék 40-70 °C szenzorprogram; előmosogatás;
kímélő üvegprogram, 40 °C; 30 perces gyorsprogram,
45 °C; Eco 50 °C; szupercsendes éjszakai program
Mûszaki adatok:
Éves energiafogyasztás (kWh):
Éves vízfogyasztás (liter):
Zajszint (dBA):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

290
3080
44
820x597x570

ADG 8300 IX
• 6. Érzék szenzortechnika gőzfunkcióval
• Digitális kijelző, nyomógombos
programválasztás
• „A” energiaosztály
• „A” tisztítóhatás
• „A” szárítási hatékonyság
• 12 teríték, 6 program
Alsó kosár: 2 fix és 2 lehajtható tányértartó sor
Felső kosár: 2 lehajtható csészetartó
Állítható magasságú, kivehető felső kosár
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Antibakteriális öblítés opció; külön alsó, vagy felsőkosaras (multizónás) mosogatás opció; folyamatos
1-24 órás indításkésleltetés; maradékidő kijelzés;
multi-tabletta használat; öntisztító szűrőrendszer;
elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés; elektronikus belső és mechanikus külső vízkifolyás elleni
védelem; vízlágyító-rendszer
Programok:
6. Érzék AquaSteam 40-70 °C szenzorprogram;
előmosogatás; kímélő üvegprogram, 40 °C; 30 perces
gyorsprogram, 45 °C; Eco 50 °C; napi 60 °C program
Mûszaki adatok:
Éves energiafogyasztás (kWh):
Vízfogyasztás (liter):
Zajszint (dBA):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

312
3080
44
820x597x570

MOSOGATÓGÉPEK - KEZELŐPANELES KIVITEL

ADG 8296 IX
• 6. Érzék szenzortechnika gőzfunkcióval
• Digitális kijelző, nyomógombos
programválasztás
• „A” energiaosztály
• „A” tisztítóhatás
• „A” szárítási hatékonyság
• 12 teríték, 6
 program
Alsó kosár: 2 fix és 2 lehajtható tányértartó sor
Felső kosár: 2 lehajtható csészetartó
Állítható magasságú, kivehető felső kosár

Antibakteriális öblítés opció; külön alsó, vagy felsőkosaras (multizónás) mosogatás opció; folyamatos
1-24 órás indításkésleltetés; maradékidő kijelzés;
multi-tabletta használat; öntisztító szűrőrendszer;
elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés; elektronikus belső és mechanikus külső vízkifolyás elleni
védelem; vízlágyító-rendszer
Programok:
6. Érzék AquaSteam 40-70 °C szenzorprogram;
előmosogatás; kímélő üvegprogram, 40 °C; 30 perces
gyorsprogram, 45 °C; Eco 50 °C; napi 60 °C program
Mûszaki adatok:
Éves energiafogyasztás (kWh):
Éves vízfogyasztás (liter):
Zajszint (dBA):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

304
3220
47
820x597x570

Fekete készülékszín: ADG 8296 NB	Fehér készülékszín: ADG 8296 WH

ADG 130 IX

• Nyomógombos programválasztás
• „A” energiaosztály
• „A” tisztítóhatás
• „A” szárítási hatékonyság
• 13 teríték, 5 program
Alsó kosár: 5 lehajtható és 2 fix tányértartó sor
Felső kosár: Külön felső evőeszköztartó (3.) kosár
Állítható magasságú felső kosár
Kiegészítő fél evőeszköztartó

Féltöltet mosogatás opció; fix 2/4/8 órás indításkésleltetés; multi-tabletta használat; öntisztító
szűrőrendszer; elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés; elektronikus belső vízkifolyás elleni védelem;
vízlágyító-rendszer
Programok:
előmosogatás; 30 perces gyorsprogram, 45 °C;
Eco 50 °C; antibakteriális mosogatás; intenzív 70 °C
program
Mûszaki adatok:
Éves energiafogyasztás (kWh):
Éves vízfogyasztás (liter):
Zajszint (dBA):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

293
3360
48
820x597x570

ADG 8800 IX

• Nyomógombos programválasztás
• „A” energiaosztály
• „A” tisztítóhatás
• „A” szárítási hatékonyság
• 12 teríték, 5 program
Alsó kosár: 4 fix tányértartó sor
Felső kosár: 2 lehajtható csészetartó
Állítható magasságú felső kosár

Féltöltet mosogatás opció; fix 2/4/8 órás indításkésleltetés; multi-tabletta használat; öntisztító
szűrőrendszer; elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés; elektronikus belső vízkifolyás elleni védelem;
vízlágyító-rendszer
Programok:
előmosogatás; 30 perces gyorsprogram, 45 °C;
Eco 50 °C; antibakteriális mosogatás; intenzív 70 °C
program
Mûszaki adatok:
Éves energiafogyasztás (kW):
Éves vízfogyasztás (liter):
Zajszint (dBA):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

312
3360
48
820x597x570

ADG 6600 IX

• Nyomógombos programválasztás
• „A” energiaosztály
• „A” tisztítóhatás
• „A” szárítási hatékonyság
• 12 teríték, 5 program
Alsó kosár: 4 fix tányértartó sor
Felső kosár: 2 lehajtható csészetartó
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Fix idejű 2/4/8 órás indításkésletetés; öntisztító
szűrőrendszer; elektronikus só- és öblítőszerhiány
kijelzés; elektronikus belső vízkifolyás elleni
védelem; vízlágyító-rendszer
Programok:
előmosogatás; kímélő üvegprogram, 45 °C;
30 perces gyorsprogram, 40°C; Eco 50°C;
intenzív 70°C program
Mûszaki adatok:
Éves energiafogyasztás (kWh):
Éves vízfogyasztás (liter):
Zajszint (dBA):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

327
4200
51
820x597x570

MOSOGATÓGÉPEK - TELJESEN INTEGRÁLHATÓ KIVITEL

ADG 9041 FD
• 6. Érzék szenzortechnika gőzfunkcióval
• PowerClean MAX nagynyomású
forgófejes tisztítás
• Digitális kijelző, nyomógombos
programválasztás
• „A+” energiaosztály; „A” tisztítóhatás;
„A” szárítási hatékonyság
• 13 teríték, 6 program
• Működésjelző fény a padlón
Alsó kosár: 2 fix és 5 lehajtható tányértartó sor
Felső kosár: Külön felső evőeszköztartó (3.) kosár
Állítható magasságú, kivehető felső kosár
Kiegészítő fél evőeszköztartó

ADG 6240 FD
• 6. Érzék szenzortechnika
• 6 literes vízfogyasztás
• Digitális kijelző, nyomógombos
programválasztás
• „A+” energiaosztály
• „A” tisztítóhatás
• „A” szárítási hatékonyság
• 13 teríték, 6 program
• Működésjelző fény a padlón
Alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó sor
Felső kosár: 2 lehajtható csészetartó
Állítható magasságú, kivehető felső kosár

Külön alsó, vagy felsőkosaras (multizónás) mosogatás opció; folyamatos 1-24 órás indításkésleltetés;
maradékidő kijelzés; multi-tabletta használat;
öntisztító szűrőrendszer; elektronikus só- és
öblítőszerhiány kijelzés; elektronikus belső és külső
vízkifolyás elleni védelem + úszókapcsoló; vízlágyítórendszer
Programok:
6. Érzék AquaSteam 40-70 °C szenzorprogram;
előmosogatás; kímélő üvegprogram, 40 °C;
30 perces gyorsprogram, 45 °C; Eco 50 °C;
szupercsendes éjszakai program (39 dB)
Mûszaki adatok:
Éves energiafogyasztás (kWh):
Éves vízfogyasztás (liter):
Zajszint (dBA):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

293
3080
42
820x597x555

Külön alsó, vagy felsőkosaras (multizónás)
mosogatás opció; folyamatos 1-24 órás indításkésleltetés; maradékidő kijelzés; multi-tabletta
használat; öntisztító szűrőrendszer; elektronikus
só- és öblítőszerhiány kijelzés; elektronikus belső
vízkifolyás elleni védelem + úszókapcsoló; vízlágyítórendszer
Programok:
6. Érzék 40-70 °C szenzorprogram; előmosogatás;
kímélő üvegprogram, 40 °C; 30 perces gyorsprogram,
45 °C; Eco 50 °C; szupercsendes éjszakai program
(39 dB)
Mûszaki adatok:
Éves energiafogyasztás (kWh):
Éves vízfogyasztás (liter):
Zajszint (dBA):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

293
1680
42
820x597x555

ADG 8900 FD
• 6. Érzék szenzortechnika gőzfunkcióval
• PowerClean nagynyomású tisztítás
• Digitális kijelző, nyomógombos
programválasztás
• „A” energiaosztály
• „A” tisztítóhatás
• „A” szárítási hatékonyság
• 14 teríték, 6 program
• Működésjelző fény a padlón
Alsó kosár (ÚJ!): 4 lehajtható tányértartó sor
Felső kosár (ÚJ!): 2 lehajtható csészetartó
Állítható magasságú, kivehető felső kosár

ADG 6442 FD
• 6. Érzék szenzortechnika
• PowerClean nagynyomású tisztítás
• Digitális kijelző, nyomógombos
programválasztás
• „A+” energiaosztály
• „A” tisztítóhatás
• „A” szárítási hatékonyság
• 12 teríték, 6 program
• Működésjelző fény a padlón
Alsó kosár: 2 fix és 4 lehajtható tányértartó sor
Felső kosár: 2 lehajtható csészetartó
Állítható magasságú, kivehető felső kosár

58

Külön alsó, vagy felsőkosaras (multizónás) mosogatás opció; folyamatos 1-24 órás indításkésleltetés;
maradékidő kijelzés; multi-tabletta használat;
öntisztító szűrőrendszer; elektronikus só- és
öblítőszerhiány kijelzés; elektronikus belső és mechanikus külső vízkifolyás elleni védelem+úszókapcsoló;
vízlágyító-rendszer
Programok:
6. Érzék AquaSteam 40-70 °C szenzorprogram;
előmosogatás; kímélő üvegprogram, 40 °C; 30 perces
gyorsprogram, 45 °C; Eco 50 °C; napi 60 °C program
Mûszaki adatok:
Éves energiafogyasztás (kWh):
Éves vízfogyasztás (liter):
Zajszint (dBA):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

329
3080
43
820x597x555

Külön alsó, vagy felsőkosaras (multizónás) mosogatás opció; folyamatos 1-24 órás indításkésleltetés;
maradékidő kijelzés; multi-tabletta használat;
öntisztító szűrőrendszer; elektronikus só- és
öblítőszerhiány kijelzés; elektronikus belső és mechanikus külső vízkifolyás elleni védelem +úszókapcsoló; vízlágyító-rendszer
Programok:
6. Érzék 40-70 °C szenzorprogram; előmosogatás;
kímélő üvegprogram, 40 °C; 30 perces gyorsprogram,
45 °C; Eco 50 °C; szupercsendes éjszakai program
(39 dB)
Mûszaki adatok:
Éves energiafogyasztás (kWh):
Éves vízfogyasztás (liter):
Zajszint (dBA):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

290
3080
44
820x597x555

MOSOGATÓGÉPEK - TELJESEN INTEGRÁLHATÓ KIVITEL

ADG 9590
• 6. Érzék szenzortechnika gőzfunkcióval
• PowerClean nagynyomású tisztítás
• Digitális kijelző, nyomógombos
programválasztás
• „A+” energiaosztály
• „A” tisztítóhatás
• „A” szárítási hatékonyság
• 12 teríték, 6
 program
• Működésjelző fény a padlón
Alsó kosár: 2 fix és 4 lehajtható tányértartó sor
Felső kosár: 2 lehajtható csészetartó
Állítható magasságú, kivehető felső kosár

Multizónás mosogatás opció; folyamatos 1-24 órás
indításkésleltetés; maradékidő kijelzés; multi-tabletta használat; öntisztító szűrőrendszer; elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés; elektronikus
belső és mechanikus külső vízkifolyás elleni
védelem+úszókapcsoló; vízlágyító-rendszer
Programok:
6. Érzék AquaSteam 40-70 °C szenzorprogram;
előmosogatás; kímélő üvegprogram, 40 °C; 30 perces
gyorsprogram, 45 °C; Eco 50 °C; szupercsendes
éjszakai program (39 dB)
Mûszaki adatok:
Éves energiafogyasztás (kWh):
Éves vízfogyasztás (liter):
Zajszint (dBA):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

290
3080
44
820x597x555

ADG 7442 FD
• 6. Érzék szenzortechnika gőzfunkcióval
• PowerClean nagynyomású tisztítás
• Digitális kijelző, nyomógombos
programválasztás
• „A+” energiaosztály
• „A” tisztítóhatás
• „A” szárítási hatékonyság
• 12 teríték, 6 program
• Működésjelző fény a padlón
Alsó kosár: 2 fix és 4 lehajtható tányértartó sor
Felső kosár: 2 lehajtható csészetartó
Állítható magasságú, kivehető felső kosár

Külön alsó vagy felsőkosaras (multizónás) mosogatás; folyamatos 1-24 órás indításkésleltetés; maradékidő kijelzés; multi-tabletta használat; öntisztító
szűrőrendszer; elektronikus só- és öblítőszerhiány
kijelzés; elektronikus belső vízkifolyás elleni védelem
+ úszókapcsoló; vízlágyító-rendszer
Programok:
6. Érzék AquaSteam 40-70 °C szenzorprogram;
előmosogatás; kímélő üvegprogram, 40 °C; 30 perces
gyorsprogram, 45 °C; Eco 50 °C; szupercsendes
éjszakai program (39 dB)
Mûszaki adatok:
Éves energiafogyasztás (kWh):
Éves vízfogyasztás (liter):
Zajszint (dBA):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

290
3080
44
820x597x555

ADG 7900 FD
• 6. Érzék autoszenzor
• PowerClean nagynyomású tisztítás
• Nyomógombos programválasztás
• „A” energiaosztály
• „A” tisztítóhatás
• „A” szárítási hatékonyság
• 12 teríték, 5 program
Alsó kosár: 2 fix és 4 lehajtható tányértartó sor
Felső kosár: 2 lehajtható csészetartó
Állítható magasságú, kivehető felső kosár

Fix 2-4-8 órás indításkésletetés; multi-tabletta
használat; öntisztító szűrőrendszer; elektronikus
só- és öblítőszerhiány kijelzés; elektronikus belső
és mechanikus külső vízkifolyás elleni védelem +
úszókapcsoló; vízlágyító-rendszer
Programok:
6. Érzék autoszenzor 50-65 °C program; Sani rinse
(antibakteriális) program; 30 perces gyorsprogram,
40 °C; Eco 50 °C ; intenzív 70 °C program
Mûszaki adatok:
Éves energiafogyasztás (kWh):
Éves vízfogyasztás (liter):
Zajszint (dBA):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

304
3360
46
820x597x555

ADG 130

• Nyomógombos vezérlés
• „A” energiaosztály
• „A” tisztítóhatás
• „A” szárítási hatékonyság
• 13 teríték, 5 program
Alsó kosár: 5 lehajtható és 2 fix tányértartó sor
Felső kosár: Külön felső evőeszköztartó (3.) kosár
Állítható magasságú felső kosár
Kiegészítő fél evőeszköztartó
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Fix 2/4/8 órás indításkésleltetés; multi-tabletta
használat; Fél töltetes mosogatás opció; öntisztító
szűrőrendszer; elektronikus só- és öblítőszerhiány
kijelzés; elektronikus belső és külső vízkifolyás elleni
védelem; vízlágyító-rendszer
Programok:
előmosogatás; 30 perces gyorsprogram, 45 °C;
Eco 50 °C; antibakteriális mosogatás; intenzív 70 °C
program
Mûszaki adatok:
Éves energiafogyasztás (kWh):
Éves vízfogyasztás (liter):
Zajszint (dBA):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

293
3360
48
820x597x565

mOSOGAtÓGÉPEK - tEljESEN INtEGRÁlHAtÓ KIVItEl

ADG 6900

• Nyomógombos programválasztás
• „A” energiaosztály
• „A” tisztítóhatás
• „A” szárítási hatékonyság
• 12 teríték, 5 program
Alsó kosár: 2 fix és 2 lehajtható tányértartó sor
felső kosár: 2 lehajtható csészetartó
Állítható magasságú felsőkosár

fix 2/4/8 órás indításkésletetés; multi-tabletta
használat; öntisztító szűrőrendszer; elektronikus
só- és öblítőszerhiány kijelzés; elektronikus belső
és mechanikus külső vízkifolyás elleni védelem;
vízlágyító-rendszer
Programok:
előmosogatás; 30 perces gyorsprogram, 45 °C;
Eco 50 °C; antibakteriális mosogatás; intenzív 70 °C
program
Mûszaki adatok:
Éves energiafogyasztás (kWh):
Éves vízfogyasztás (liter):
Zajszint (dBA):
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm):

312
3360
48
820x597x555

ADG 7430/1 fD

• Nyomógombos programválasztás
• „A” energiaosztály
• „A” tisztítóhatás
• „A” szárítási hatékonyság
• 12 teríték, 4 program
Alsó kosár: 4 fix tányértartó sor
felső kosár: 2 lehajtható csészetartó
Állítható magasságú felső kosár

öntisztító szűrőrendszer; mechanikus só-és
öblítőszerhiány kijelzés; elektronikus belső vízkifolyás elleni védelem; vízlágyító-rendszer
Programok:
féltöltet program; 30 perces gyorsprogram, 40 °C;
Eco 50 °C; intenzív 70 °C program
Mûszaki adatok:
Éves energiafogyasztás (kWh):
Éves vízfogyasztás (liter):
Zajszint (dBA):
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm):

327
4200
48
820x597x555

A WHIRlPOOl AjÁNlÁSÁVAl
PoWERPRo moSóÉS moSoGATóGÉP
vÍZKŐmENTESÍTŐ PoR

PoWERPRo moSoGATóGÉP
ILLAToSÍTó ÉS vÍZKŐmENTESÍTŐ foLYADÉK

Eltávolítja a vízkő lerakódásokat és ezzel javítja
a mosogatógép tisztítási hatékonyságát valamint
élattartamát.

Eltávolítja a kellemetlen szagokat a mosogatógépből
és helyette hosszan tartó kellemes citrom illatot
biztosít. Citrom és citrus gyümölcs illat.

cikksz.: 481281718087

cikksz.: 480181700342

A WHIRlPOOl AjÁNlÁSÁVAl
PoWERPRo moSoGATóGÉP
ILLAToSÍTó

PoWERPRo moSoGATóGÉP
TABLETTA (ALL IN 1)

Eltávolítja a kellemetlen szagokat a mosogatógépből
és helyette hosszan tartó, kellemes illatot biztosít.
Citrom és citrus gyümölcs illat.

Csúcs minőségű, speciális, multifunkciós tabletta
a kiváló tisztítítási eredményekért. Speciális
öblítőszert, regeneráló sót és üvegvédőt tartalmaz.
Együtt működik illetve lehetővé teszi az intelligens
gépi vezérlést. Citromillatú. 24 db/doboz.

cikksz.: 481281718846

cikksz.: 484000000266
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MOSOGATÓGÉPEK - KESKENY KIVITEL

ADG 689/3 IX
• Kezelőpaneles beépíthető kivitel
• 6. Érzék autoszenzor
• Digitális kijelző, nyomógombos
programválasztás
• „A” energiaosztály
• „A” tisztítóhatás
• „A” szárítási hatékonyság
• 10 teríték, 8 program
Alsó kosár: 2 fix és 2 lehajtható tányértartó sor
Felső kosár: 4 lehajtható csészetartó
Állítható magasságú, kivehető felső kosár

Féltöltet mosogatás opció; folyamatos 1-24 órás
indításkésleltetés; maradékidő kijelzés; multitabletta
használat; elektronikus só- és öblítőszerhiány
kijelzés; öntisztító szűrőrendszer (rozsamentes acél
szűrővel); waterstop biztonsági rendszer + úszókapcsoló; vízlágyító rendszer
Programok:
6. Érzék 55-65 °C szenzorprogram; előmosogatás;
kímélő üvegprogram, 40 °C; gyorsprogram; Eco 50 °C;
antibakteriális mosogatás; napi 55 °C program;
intenzív 70 °C program
Mûszaki adatok:
Éves energiafogyasztás (kWh):
Vízfogyasztás (liter):
Zajszint (dBA):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

261
3640
48
820x448x550

ADG 4550/2
• Kezelőpaneles beépíthető kivitel
• 6. Érzék autoszenzor
• Digitális kijelző, nyomógombos
programválasztás
• „A” energiaosztály
• „A” tisztítóhatás
• „A” szárítási hatékonyság
• 10 teríték, 8 program
Alsó kosár: 2 fix és 2 lehajtható tányértartó sor
Felső kosár: 4 lehajtható csészetartó
Állítható magasságú, kivehető felső kosár

Féltöltet mosogatás opció; folyamatos 1-24 órás
indításkésleltetés; maradékidő kijelzés; multitabletta
használat; elektronikus só- és öblítőszerhiány
kijelzés; öntisztító szűrőrendszer (rozsamentes acél
szűrővel); elektronikus belső és külső vízkifolyás
elleni védelem; vízlágyító rendszer
Programok:
6. Érzék 55-65 °C szenzorprogram; előmosogatás;
kímélő üvegprogram, 40 °C; gyorsprogram; Bio Eco
50 °C; Eco 50 °C; antibakteriális mosogatás; intenzív
70 °C program
Mûszaki adatok:
Éves energiafogyasztás (kWh):
Vízfogyasztás (liter):
Zajszint (dBA):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

261
3640
48
820x448x550

ADG 4551
• Kezelőpaneles beépíthető kivitel
• LCD-kijelző, nyomógombos
programválasztás
• „A” energiaosztály
• „A” tisztítóhatás
• „A” szárítási hatékonyság
• 9 teríték, 7 program
Alsó kosár: 2 fix és 2 lehajtható tányértartó sor
Felső kosár: 4 lehajtható csészetartó
Állítható magasságú, kivehető felső kosár

Folyamatos 1-24 órás indításkésleltetés; maradékidő
kijelzés; multitabletta használat; elektronikus só- és
öblítőszerhiány kijelzés; mechanikus vízkifolyás
elleni védelem; vízlágyító rendszer
Programok:
előmosogatás; kímélő üvegprogram, 40 °C;
gyorsprogram; Eco 50 °C; normál program;
antibakteriális mosogatás; intenzív program
Mûszaki adatok:
Éves energiafogyasztás (kWh):
Vízfogyasztás (liter):
Zajszint (dBA):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

249
3640
50
820x448x550

ADG 850 IX
• Kezelőpaneles beépíthető kivitel
• LCD-kijelző, nyomógombos
programválasztás
• „A” energiaosztály
• „A” tisztítóhatás
• „A” szárítási hatékonyság
• 9 teríték, 7 program
Alsó kosár: 2 fix és 2 lehajtható tányértartó sor
Felső kosár: 4 lehajtható csészetartó
Állítható magasságú, kivehető felső kosár
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Folyamatos 1-24 órás indításkésleltetés; maradékidő
kijelzés; multitabletta használat; elektronikus só- és
öblítőszerhiány kijelzés; mechanikus vízkifolyás
elleni védelem; vízlágyító rendszer
Programok:
előmosogatás; kímélő üvegprogram, 40 °C; gyorsprogram; Eco 50 °C; napi program; antibakteriális
mosogatás; intenzív program
Mûszaki adatok:
Éves energiafogyasztás (kWh):
Vízfogyasztás (liter):
Zajszint (dBA):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

249
3680
52
820x445x550

MOSOGATÓGÉPEK - KESKENY KIVITEL

ADG 195 A+

• Teljesen integrálható kivitel
• Nyomógombos programválasztás
• „A+” energiaosztály
• „A” tisztítóhatás
• „A” szárítási hatékonyság
• 9 teríték, 7 program
Alsó kosár: 2 fix és 2 lehajtható tányértartó sor
Felső kosár: 4 lehajtható csészetartó
Állítható magasságú, kivehető felső kosár

Folyamatos 1-24 órás indításkésleltetés; elektronikus
só- és öblítőszerhiány kijelzés; öntisztító szűrőrendszer; mechanikus vízkifolyás elleni védelem;
vízlágyító rendszer
Programok:
előmosogatás; kímélő üvegprogram, 40 °C;
gyorsprogram; Eco 50 °C; napi 65 °C program;
antibakteriális mosogatás; intenzív program
Mûszaki adatok:
Éves energiafogyasztás (kWh):
Vízfogyasztás (liter):
Zajszint (dBA):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

222
2940
49
850x450x580

ADG 7500/2
• Teljesen integrálható kivitel
• Digitális kijelző, nyomógombos
programválasztás
• „A” energiaosztály
• „A” tisztítóhatás
• „A” szárítási hatékonyság
• 9 teríték, 7 program
Alsó kosár: 2 fix és 2 lehajtható tányértartó sor
Felső kosár: 4 lehajtható csészetartó
Állítható magasságú, kivehető felső kosár

Folyamatos 1-24 órás indításkésleltetés; maradékidő
kijelzés; multi-tabletta opció; elektronikus só- és
öblítőszerhiány kijelzés; mechanikus vízkifolyás
elleni védelem; vízlágyító rendszer
Programok:
előmosogatás; kímélő üvegprogram, 40 °C; gyorsprogram; Eco 50 °C; normál program; antibakteriális
mosogatás; intenzív program
Mûszaki adatok:
Éves energiafogyasztás (kWh):
Vízfogyasztás (liter):
Zajszint (dBA):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

249
3640
50
820x448x550

ADG 185
• Teljesen integrálható kivitel
• Digitális kijelző, nyomógombos
programválasztás
• „A” energiaosztály
• „A” tisztítóhatás
• „A” szárítási hatékonyság
• 9 teríték, 7 program
Alsó kosár: 2 fix és 2 lehajtható tányértartó sor
Felső kosár: 4 lehajtható csészetartó
Állítható magasságú, kivehető felső kosár

Folyamatos 1-24 órás indításkésleltetés; maradékidő
kijelzés; multi-tabletta opció; elektronikus só- és
öblítőszerhiány kijelzés; mechanikus vízkifolyás
elleni védelem; vízlágyító rendszer
Programok:
előmosogatás; kímélő üvegprogram, 40 °C; gyorsprogram; Eco 50 °C; normál program; antibakteriális
mosogatás; intenzív program
Mûszaki adatok:
Éves energiafogyasztás (kWh):
Vízfogyasztás (liter):
Zajszint (dBA):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

249
3640
49
820x448x550

ADG 155
• Teljesen integrálható kivitel
• Digitális kijelző, nyomógombos
programválasztás
• „A” energiaosztály
• „A” tisztítóhatás
• „A” szárítási hatékonyság
• 9 teríték, 6 program
Alsó kosár: 4 fix tányértartó sor
Felső kosár: 4 lehajtható csészetartó
Kivehető felső kosár
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Fix 3-6-9 órás indításkésleltetés; elektronikus só- és
öblítőszerhiány kijelzés; mechanikus vízkifolyás
elleni védelem; vízlágyító rendszer
Programok:
előmosogatás; kímélő üvegprogram, 40 °C;
gyorsprogram; Eco 50 °C; normál program;
intenzív program
Mûszaki adatok:
Éves energiafogyasztás (kWh):
Vízfogyasztás (liter):
Zajszint (dBA):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

249
3640
52
820x450x540

hűtőszekrények
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hűtőszekrények

Az új beépíthető hűtőszekrények tervezésekor
a Whirlpool fokozottan odafigyelt arra,
hogy mit szeretnének a fogyasztók. Az ideális
készülék jellemzői:

Tartsa az ételt olyan frissen, mint amilyen az a vásárláskor volt
• Alkalmazza a folyamatos kutatásból adódó újszerű megoldásokat
• Hasznosítsa hatékonyan az erőforrásokat
• Stílusos, modern formai jegyekkel tegye még szebbé a konyhát
•

A következő lapokon bemutatott innovatív készülékek széles választéka
a fenti követelmények szem előtt tartásával készült.
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hűtőszekrények

6. ÉRZÉK FRESH CONTROL: MAXIMÁLIS
FRISSESSÉG AKÁR NÉGYSZER HOSSZABB IDEIG*.
A 6. ÉRZÉK FRESH CONTROL TECHNOLÓGIA IDEÁLIS HŐMÉRSÉKLETET
ÉS PÁRATARTALMAT TEREMT AHHOZ, HOGY ÉTELEINK AKÁR NÉGYSZER
HOSSZABB IDEIG MEGŐRIZZÉK FRISSESSÉGÜKET, CSÖKKENTVE EZZEL
A KIDOBANDÓ ÉTELEK MENNYISÉGÉT.
A Whirlpool 6. ÉRZÉK Fresh Control hűtőszekrények akár négyszer hosszabb ideig* olyan
frissen tartják az ételeket, mint amilyenek a
vásárláskor voltak. A hőmérséklet-változások
ﬁgyelésén és a kívánt hőmérséklet hagyományos hűtőkhöz képest ötször gyorsabb helyreállításán túl a 6. ÉRZÉK Fresh Control technológia az ideális páratartalmat is biztosítja,
hogy megőrizze az ételek természetes nedvességtartalmát, és minimálisra csökkentse a
kárba vesző ételek problémáját.

körül maradjon (-1 °C és +2 °C között). Ilyen
feltételek mellett, az Activ °C rekeszben tárolt élelmiszerek lényegesen hosszabb ideig
maradnak frissek, mintha azokat a hűtőtér
más részein tárolnánk.

RUGALMAS TÁROLÁS

kusan történik. A hűtőtér belsejének hátsó
falán megjelenő vízcseppek jelzik azt, amikor éppen automatikus leolvasztás zajlik.
A leolvasztásból származó víz automatikusan
lefolyik és egy tálcán gyűlik össze, ahonnan
azután elpárolog.

NO FROST TECHNOLÓGIA
A NoFrost technológia biztosítja a
hűtött levegő keringtetését a tárolóterületek
körül, és megakadályozza a jegesedést; így teljesen kiküszöbölik a leolvasztás szükségességét.

OPTIMÁLIS LEVEGŐKERINGTETÉS
A Multiflow rendszer és az ultra-hatékony
ventilátor egyenletes hűtött levegőt keringtet a hűtőtérben, tisztán és higiénikusan
tartja a levegőt, így optimális tárolási feltételeket teremt.

ACTIVE 0° rekesz
A 6. ÉRZÉK Fresh Control technológia most
kiegészül a Whirlpool legújabb fejlesztésével, az Activ0°-val, a 0 °C-os rekesszel. Ez
a speciális rekesz a megfelelő páratartalom
mellett folyamatosan 0 °C körüli hőmérsékletet biztosít. Ez a tárolási hőmérséklet ideális
halak és húsok hosszú távú tárolására, biztosítva ezzel azt, hogy a lehető leghosszabb
ideig őrizzék meg frissességüket, ízüket, valamint tápanyag- és vitamintartalmukat.

EXTRA FRISSESSÉG
SZOLGÁLATÁBAN
Az Activ0° rekesz függetlenül vezérelt és mikor bekapcsolt állapotban van, nincs rá hatással a hűtőtér hőmérséklete. Egy speciális
kétszenzoros ventilátor biztosítja, hogy a rekeszben lévő hőmérséklet folyamatosan 0 °C

Ha nem szükséges, a Activ0° rendszer kön�nyen kikapcsolható, visszaállítva a hűtőszekrény belső hőmérsékletét. Ezáltal több helyet
biztosíthatunk a gyümölcsök, zöldségek és
egyéb élelmiszerek tárolására.

ENERGIATAKARÉKOSSÁG
A 6. ÉRZÉK Fresh Control hűtőszekrények a
piacon kapható legtakarékosabb készülékek
közé tartoznak. Az A++ osztályú típusok akár
34%-os*** energiamegtakarítást is elérhetnek, az A+ típusok pedig akár 8%-ot***.

GREEN GENERATION
Ez a címke, amelyet a
Whirlpool a legjobb környezetbarát készülékeinek ad, garantálja azt, hogy az adott készülék az osztályában legjobb teljesítményt
és erőforrás takarékosságot biztosítja.

AUTOMATIKUS
HŰTŐTÉRLEOLVASZTÁS
A hűtőtér leolvasztása teljesen automati-

* a Whirlpool teljes NoFrost hűtőivel összehasonlítva. A frissességet átlagolással számítjuk, ﬁgyelembe véve az élelmiszer színének, pH értékének és a súlyának a
tárolási idő során beálló változását. Ez az idő az eredeti ételminőségtől függően eltérő lehet. Mindig vegye ﬁgyelembe a megadott lejárati időt!
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ANTIBAKTERIÁLIS SZŰRŐ
A Microban® társasággal, az antibakteriális megoldások piacvezetőjével
közösen kidolgozott levegőszűrő rendszer
csökkenti a kellemetlen szagokat és a baktériumok elszaporodását a teljes hűtőtérben.
A szűrő egyszerűen cserélhető félévente.

LED VILÁGÍTÁS
Az új felülről-lefele világító StarLight LED világítás bizonyos típusoknál kétszer fényesebb,

hűtőszekrények

mint a hagyományos hűtővilágítás, emellett
10-szer kevesebb energiát fogyaszt. **

HYDROSENSE POLCOK
A HydroSense polcok (nanotechnológiás
üvegpolcok) speciális felületkezelése és kerete olyan gátat képez, amely megtartja a
kiömlött folyadékokat, és egyszerűsíti a tisztítást, nem engedve, hogy a folyadékok az
alsó polcokra szivárogjanak.

SZEKRÉNYBE BEÉPÍTHETŐ SOROZAT
A Whirlpool szekrénybe beépíthető hűtői és

fagyasztói különböző összeállításokban kaphatók, különböző tárolóhely-kapacitással.
Minden modell ajtaja megfordítható, önállóan, de akár egymáshoz illeszkedő hűtőként
és fagyasztóként is beszerelhetők a konyhaszekrénybe.

PULT ALÁ BEÉPÍTHETŐ MODELLEK
A Whirlpool pult alá beépíthető hűtői és fagyasztói a munkapult alá szerelhetők be, és
kényelmesen használhatók – mindig minden
kéznél van. Minden modell ajtaja megfordítható, és a modellek egymáshoz illeszkedő pár-

* „Nature Fresh” tartók nélküli azonos zöldségtárolóval összehasonlítva
** normál izzóval összehasonlítva
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ként egybe szerelhetők, vagy külön is elhelyezhetők, a konyha elrendezésétől függően.

HŐMÉRSÉKLET-TÚLLÉPÉS RIASZTÁS
Figyelmeztető jelzést ad, ha a fagyasztó hőmérséklete -9 °C fölé emelkedett. A kijelző
folyamatosan villog addig, amíg helyre nem
áll a megfelelő hőmérséklet.

100% CFC-MENTES ÉS HFC-MENTES
Az összes Whirlpool hűtőberendezés teljes mértékben CFC-mentes és HFC-mentes a vállalat
környezetvédelmi politikájával összhangban.

hűtőszekrények

ART 459/A+/NF

ART 863/ A+ / NF
• Beépíthető kombinált hűtő/
fagyasztó
• 6. Érzék Fresh Control
funkció
• „A+” energiaosztály
• 264 l hasznos térfogat (201 l
hűtőtér + 63 l fagyasztótér)
• Automatikus hűtőtér leolvasztás
• NoFrost (jegesedésmentes)
fagyasztórész
• Elektronikus hőmérséklet
szabályozás
• Változtatható fagyasztótér
hőmérséklet
• LED világítás (4 LED)
• 1 kompresszor, 2 független
hűtőkör

• Beépíthető kombinált hűtő/
fagyasztó
•6
 . Érzék Fresh Control
funkció
• „ A+” energiaosztály
• 264 l hasznos térfogat (201 l
hűtőtér + 63 l fagyasztótér)
 utomatikus hűtőtér leol•A
vasztás
•N
 oFrost (jegesedésmentes)
fagyasztórész
• E lektronikus hőmérséklet
szabályozás
• Változtatható fagyasztótér
hőmérséklet
•1
 kompresszor, 2 független
hűtőkör

Ventilátor antibakteriális szűrővel; Fagyasztási kapacitás (9 kg/nap); 16 óra
visszamelegedési idő; gyorsfagyasztó funkció; nyitott hűtőajtó jelzés; hőmérséklet
figyelmezetető jelzés

Ventilátor antibakteriális szűrővel; Fagyasztási kapacitás (9 kg/nap); 16 óra
visszamelegedési idő; gyorsfagyasztó funkció; nyitott hűtőajtó jelzés; hőmérséklet
figyelmezetető jelzés

Mûszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh/év):
Klímaosztály:
Zajszint (dBA):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

Mûszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh/év):
Klímaosztály:
Zajszint (dBA):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

312
SN-T
38
1770x540x545

ART 866/A+

312
SN - T
38
1770x540x545

ART 465/A++

• Beépíthető kombinált hűtő/
fagyasztó
• 6. Érzék Fresh Control
funkció
• „A+” energiaosztály
• 271 l hasznos térfogat (199 l
hűtőtér + 72 l fagyasztótér)
• Automatikus hűtőtér leolvasztás
• Elektronikus hőmérséklet
szabályozás
• Változtatható fagyasztótér
hőmérséklet
• LED világítás
• 1 kompresszor, 1 független
hűtőkör

• Beépíthető kombinált hűtő/
fagyasztó
•6
 . Érzék Fresh Control
funkció
• „ A++” energiaosztály
• 271 l hasznos térfogat (199 l
hűtőtér + 72 l fagyasztótér)
 utomatikus hűtőtér leol•A
vasztás
• E lektronikus hőmérséklet
szabályozás
• Változtatható fagyasztótér
hőmérséklet
•1
 kompresszor, 1 független
hűtőkör

Ventilátor antibakteriális szűrővel; Fagyasztási kapacitás (9 kg/nap); 15
óra visszamelegedési idő; 0 °C rekesz; gyorsfagyasztó funkció; hőmérséklet
figyelmezetető jelzés

Ventilátor antibakteriális szűrővel; Fagyasztási kapacitás (9 kg/nap); 15 óra vis�szamelegedési idő; gyorsfagyasztó funkció; hőmérséklet figyelmezetető jelzés

Mûszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh/év):
304
Klímaosztály:	T
Zajszint (dBA):
37
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
1770x540x545

Mûszaki adatok:
230
Energiafogyasztás (kWh/év):
Klímaosztály:	T
37
Zajszint (dBA):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
1770x540x545
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ART 489/7

ART 483/6

• Beépíthető kombinált hűtő/
fagyasztó
• 6. Érzék funkció
• „A+” energiaosztály
• 273 l hasznos térfogat (201 l
hűtőtér + 72 l fagyasztótér)
• Automatikus hűtőtér leolvasztás
• Elektronikus hőmérséklet
szabályozás
• Változtatható fagyasztótér
hőmérséklet
• 1 kompresszor, 2 független
hűtőkör

• Beépíthető kombinált hűtő/
fagyasztó
• „ A+” energiaosztály
• 273 l hasznos térfogat (201
l hűtőtér + 72 l fagyasztótér)
•A
 utomatikus hűtőtér leolvasztás
• E lektronikus hőmérséklet
szabályozás
• Változtatható fagyasztótér
hőmérséklet
•1
 kompresszor, 2 független
hűtőkör

Fagyasztási kapacitás (9 kg/nap); 15 óra visszamelegedési idő; változtatható
hőmérsékletű rekesz; gyorsfagyasztó funkció; hőmérséklet figyelmezetető jelzés

Fagyasztási kapacitás (9 kg/nap); 15 óra visszamelegedési idő; gyorsfagyasztó
funkció; hőmérséklet figyelmezetető jelzés

Mûszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh/év):
328
Klímaosztály:	T
Zajszint (dBA):
37
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
1770x540x545

Mûszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh/év):
307
Klímaosztály:	T
Zajszint (dBA):
37
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
1770x540x545

ART 494/A++

ART 457/A+

• Beépíthető kombinált hűtő/
fagyasztó
• „A++” energiaosztály
• 271 l hasznos térfogat (199 l
hűtőtér + 72 l fagyasztótér)
• Automatikus hűtőtér leolvasztás
• Termosztátos hőmérséklet
szabályozás
• 1 kompresszor, 1 független
hűtőkör

• Beépíthető kombinált hűtő/
fagyasztó
• „ A+” energiaosztály
• 273 l hasznos térfogat (201 l
hűtőtér + 72 l fagyasztótér)
•A
 utomatikus hűtőtér leolvasztás
• T ermosztátos hőmérséklet
szabályozás
•1
 kompresszor, 1 független
hűtőkör

Ventilátor antibakteriális szűrővel; Fagyasztási kapacitás (3,5 kg/nap); 15 óra
visszamelegedési idő

Fagyasztási kapacitás (3,5 kg/nap); 15 óra visszamelegedési idő

Mûszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh/év):
Klímaosztály:
Zajszint (dBA):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

Mûszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh/év):
Klímaosztály:
Zajszint (dBA):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

230
SN-T
35
1770x540x545
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292
SN-ST
35
1770x540x545

hűtőszekrények

ART 770

ART 767/1

• Beépíthető kombinált hűtő/
fagyasztó
• „A+” energiaosztály
• 273 l hasznos térfogat (201 l
hűtőtér + 72 l fagyasztótér)
• Automatikus hűtőtér leolvasztás
• Termosztátos hőmérséklet
szabályozás
• 1 kompresszor, 1 független
hűtőkör

• Beépíthető kombinált hűtő/
fagyasztó
• „ A” energiaosztály
• 273 l hasznos térfogat (201 l
hűtőtér + 72 l fagyasztótér)
•A
 utomatikus hűtőtér leolvasztás
• T ermosztátos hőmérsékletszabályozás
•1
 kompresszor, 1 független
hűtőkör

Fagyasztási kapacitás (3,5 kg/nap); 15 óra visszamelegedési idő

Fagyasztási kapacitás (3,5 kg/nap); 15 óra visszamelegedési idő
Mûszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh/év):
Klímaosztály:
Zajszint (dBA):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

Mûszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh/év):
Klímaosztály:
Zajszint (dBA):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

292
SN-ST
35
1770x540x545

ART 380/A+

ARZ 011/A+/7

• Beépíthető kombinált hűtő/
fagyasztó
• „A+” energiaosztály
• 220 l hasznos térfogat (178 l
hűtőtér + 42 l fagyasztótér)
• Automatikus hűtőtér leolvasztás
• Termosztátos hőmérséklet
szabályozás
• 1 kompresszor, 1 független
hűtőkör

• Beépíthető egyajtós hűtő
fagyasztórekesszel
•6
 . Érzék Fresh Control
funkció
• „ A+” energiaosztály
• 296 l hasznos térfogat (264 l
hűtőtér + 32 l fagyasztótér)
 utomatikus hűtőtér
•A
leolvasztás
• E lektronikus hőmérséklet
szabályozás
• L ED világítás (4 LED)
•H
 ydrosense (nanotechnológiás) üvegpolcok

Ventilátor antibakteriális szűrővel; Fagyasztási kapacitás ( 3 kg/nap); 14 óra
visszamelegedési idő; gyorsfagyasztó funkció; nyitott hűtőajtó jelzés; hőmérséklet
figyelmezetető jelzés

Fagyasztási kapacitás (2,5 kg/nap); 15 óra visszamelegedési idő
Mûszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh/év):
Klímaosztály:
Zajszint (dBA):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

365
SN - ST
35
1770x540x545

Mûszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh/év):
Klímaosztály:
Zajszint (dBA):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

252
N-ST
35
1441x540x545
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296
SN-T
35
1765x540x535

hűtőszekrények

ARG 749/A+

ARZ 009/A+/6
• Beépíthető egyajtós hűtőszekrény
• „ A+” energiaosztály
•3
 20 l hasznos térfogat
(320 l hűtőtér)
•A
 utomatikus hűtőtér
leolvasztás
• T ermosztátos hőmérséklet
szabályozás

• Beépíthető egyajtós hűtőszekrény fagyasztórekesszel
• „A+” energiaosztály
• 296 l hasznos térfogat (264 l
hűtőtér + 32 l fagyasztótér)
• Automatikus hűtőtér
leolvasztás
• Termosztátos hőmérséklet
szabályozás

Ventilátor antibakteriális szűrővel; Fagyasztási kapacitás (3 kg/nap); 14 óra
visszamelegedési idő

Ventilátor antibakteriális szűrővel

Mûszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh/év):
límaosztály:
Zajszint (dBA):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

Mûszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh/év):
Klímaosztály:
Zajszint (dBA):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

296
SN-T
35
1765x540x535

ARG 737/A+/5

153
SN-T
37
1765x540x535

ARG 736/A/4
• Beépíthető egyajtós hűtőszekrény
• „A+” energiaosztály
• 219 l hasznos térfogat
(219 l hűtőtér)
• Automatikus hűtőtér leolvasztás
• Termosztátos hőmérséklet
szabályozás

• Beépíthető egyajtós hűtőszekrény fagyasztórekesszel
• „A+” energiaosztály
• 202 l hasznos térfogat (184 l
hűtőtér + 18 l fagyasztótér)
• Automatikus hűtőtér
leolvasztás
• Termosztátos hőmérséklet
szabályozás

Fagyasztási kapacitás (2 kg/nap); 10 óra visszamelegedési idő
Mûszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh/év):
Klímaosztály:
Zajszint (dBA):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

Mûszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh/év):
Klímaosztály:
Zajszint (dBA):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

230
ST
36
1221x540x550
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131
SN-T
35
1221x540x550

HűtőSZEKRÉNYEK

ARG 341/1/A+

ARZ 004/A

• Beépíthető egyajtós
hűtőszekrény
• „A+” energiaosztály
• 146 l hasznos térfogat
(146 l hűtőtér)
• Automatikus hűtőtér
leolvasztás
• Termosztátos hőmérséklet
szabályozás

Mûszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh/év):
Klímaosztály:
Zajszint (dBA):
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm):

• Beépíthető egyajtós
hűtőszekrény
• „A” energiaosztály
• 81 l hasznos térfogat
(65 l hűtőtér + 16 l alacsony
hőmérsékletű rekesz)
• Automatikus hűtőtér
leolvasztás
• Termosztátos hőmérséklet
szabályozás

Mûszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh/év):
Klímaosztály:
Zajszint (dBA):
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm):

124
N-St
38
870x540x540

ARG 913/A+

146
N
35
570x540x540

ARZ 005/A+
• Pult alá építhető egyajtós
hűtőszekrény
• „A+” energiaosztály
• 146 l hasznos térfogat
(146 l hűtőtér)
• Automatikus hűtőtér leolvasztás
• Termosztátos hőmérséklet
szabályozás

• Pult alá építhető egyajtós
hűtőszekrény
• „A+” energiaosztály
• 129 l hasznos térfogat (111
l hűtőtér + 18 l fagyasztótér)
• Automatikus hűtőtér
leolvasztás
• Termosztátos hőmérséklet
szabályozás

fagyasztási kapacitás (2 kg/nap); 14 óra visszamelegedési idő
Mûszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh/év):
Klímaosztály:
Zajszint (dBA):
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm):

Mûszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh/év):
Klímaosztály:
Zajszint (dBA):
méretek (mag.xSzél.xmély.) (mm):

183
N
38
819x596x545

72

120
N-St
37
819x596x545

hűtőszekrények

AFB 828/A+

A whirlpool
ajánlásával

• Pult alá építhető
fagyasztószekrény
• „A+” energiaosztály
• 94 L hasznos térfogat
• Termosztátos hőmérsékletszabályozás
• Változtatható fagyasztótér
hőmérséklet

hűtőgéptisztító
spray

Eltávolítja a kellemetlen szagokat, szennyeződéseket és ételmaradványokat, kellemes illatot hagyva
maga után a hűtőben vagy fagyasztóban.
cikksz.: 481281719476
480181700144

hűtő szagtalanító
goodbye odours
Zselés tartalma megköti a kellemetlen
szagokat
cikksz.: 480181700301

Frissen tartó
DEo fridge

Kivonja a levegőből a bomlást okozó
gázokat
cikksz.: 481281718834
Fagyasztási kapacitás (12 kg/24 óra); 28 óra visszamelegedési idő; ki/be lámpa;
vészjelző lámpa; megfordítható ajtónyitás
Mûszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh/év):
Teljesítményigény (W):
Klímaosztály:
Zajszint (dBA):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

jégoldó spray

186,00
110
ST
38
819x597x545

Kíméletes és gyors, nélkülözhetetlen
a hűtők-fagyasztók leolvasztásánál,
illetve az autószélvédőknél
cikksz.: 480181700019

ARC 227

ARC 229

• Beépíthető bortároló
• 101 L hasznos térfogat
• Elektronikus beállítás
6-18 °C között
• 4 nemesfa polc
• 46 tárolható palack (0,75L)

Mûszaki adatok:
Teljesítményigény (W):
Klímaosztály:
Zajszint (dBA):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

• Beépíthető bortároló
• 101 L hasznos térfogat
• E lektronikus beállítás
6-18 °C között
• 4 nemesfa polc
• 46 tárolható palack (0,75L)

Mûszaki adatok:
Teljesítményigény (W):
Klímaosztály:
Zajszint (dBA):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

100
SN-N
39
687x560x555
690x561x560
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100
SN-N
39
687x560x555
690x561x560

BIOHIdEGtől A lÉGVItAmINOKIG – KlímÁK A XXI. SZÁZAdNAK
A Whirlpool márkanévhez híven, klímáink a legutolsó fejlesztéseket hozzák el otthonába. Akár a
harmadik generációs inverter technológiát is bevetve, egyszerre kínálják az abszolút csendet, a
sosem tapsztalt működési komforttal, az extrém takarékosságot, a legfrissebb trendeket mintázó
designnal, a megnyugtató, hosszú távú működést a környezet megóvásával, a hightech technikát,
az intelligens-, öntanuló vezérléssel. Láthatatlanul és hallhatatlanul szolgálják az Ön kényelmét.
A készülékek néhány
általános jellemzője:

ALvÁS ÜZEmmóD

6. ÉRZÉK fuNKCIó
A készülék, a bel- és kültéri
egység, valamint a távirányító
szenzorai, illetve az ön szokásai
alapján automatikusan határozza
meg a helyiség hőmérsékletét, páratartalmát. A hűtő/fűtő egység,
a ventilátor és a páramentesítő
működtetésével mindig optimális értékeken tartja környezetét,
amit ön akár a távirányító, akár a
beltéri egység digitális kijelzőjén
bármikor ellenőrizhet.

AUTOMATIKUS
ÚjRAINDÍTÁS

bályozásánál az ön tartózkodási
helyének értékeit veszi alapul,
szemben a megszokott, beltéri
egységnél történő méréssel.

A légáramlás és hőmérséklet az
alvás ritmusának megfelelően automatikusan, a mindenkori legoptimálisabb értékek, de mindig kíméletes fokozatok között változik.

Áramszünet után, a készülékek
automatikusan újraindulva, az
eredetileg beállított értékekhez
térnek vissza, így biztosítva a
zavartalan pihenést.

NAGYHATÉKoNYSÁGÚ SZŰRŐK

jET fuNKCIó

Antibakteriális előszűrő, amely
– kiviteltől függően – elektrosztatikus, katalitikus vagy negatív ionszűrővel, aktívszenes
vagy pollencsapdás Hepa filterrel kombinálva biztosítja, hogy
környezetében a levegő a lehető
legtisztább legyen.

A split klímák gyorshűtés funkciója nagy ventilátorsebességgel
és maximális kapacitással hűti
le környezetét, függetlenül az
egyébként beállított értékektől.

RouND u fuNKCIó

IDŐZÍTHETŐ KI ÉS
BEKAPCSoLÁS
Aktiválás esetén a készülék a kívánt időben reagálva, külön felügyelet nélkül is biztosítja az ön
igényei szerinti változást.

A készülék a hőmérséklet sza-

mAxI 360° INvERTER SoRoZAT

SUPER SLIM INvERTER SOROZAT

23 dB

SAIL PREMIUM INvERTER SOROZAT

20dB

360° mAXI PREmIum INVERtER
„A++” 40%-OS ENERGIAmEGtAKARítÁS (vs.”A”)
• EXtRÉm PONtOS HőSZABÁlYOZÁS (±0,5 °C)
• C VItAmIN GENERÁlÁS
• KIEmElKEdőEN CSENdES CSAK 23 dB(A)
6. ÉRZÉK intelligens vezérlés; turbo (jet) hűtés; Extra gyors lehűtés/fűtés; Hideg plazma generátor; 5-féle filter (pl. HEPA, ION, CAtECHIN,...);
AutO-ClEAN öntisztító szűrők; Stílusos formatervezés, fényes fehér kivitel;
Programozott ki- és bekapcsolás; Speciális, alvásbarát üzemmód; Round-u
hőmérséklet szabályozás; Autó-újraindítás

21dB

360° mAXI PREmIum INVERtER
„A++” 40%-OS ENERGIA (vs.”A”)
• EXtRÉm VÉKONY KIVItEl (159 mm)
• A lEGCSENdESEBB CSAK 20 dB(A)
Hideg plazma generátor; öntisztító
funkció; 1 W-os StandBy mód; 6.
ÉRZÉK intelligens vezérlés; turbo (jet)
hűtés; Extra gyors lehűtés/fűtés; HEPA
filter; mosható antibakteriális porszűrő;
Ezüst-ion szűrő; Round-u hőmérséklet
szabályozás; Autó-újraindítás

PREmIum INVERtER tECHNOlÓGIA
„A+” 25%-OS ENRGIA (vs.”A”)
• EXtRÉm PONtOS HőSZABÁlYOZÁS
(±0,5 °C)
Hideg plazma generátor; öntisztító
funkció; 1 W-os StandBy mód; 6.
ÉRZÉK intelligens vezérlés; turbo (jet)
hűtés; Extra gyors lehűtés/fűtés; HEPA
filter; mosható antibakteriális porszűrő;
Ezüst-ion szűrő; Round-u hőmérséklet
szabályozás; Autó-újraindítás

•

•

•

•

•

•

mŰSZAKI ADAToK
Készülék
Széria

AmD 051

AmD 052

maxi 360º inverter maxi 360º inverter

Energiaosztály (hűtés/fűtés)

A++ (A-40%) /
A+ (A -20%)

A+ (A-20%) / A

Hűtő-/fűtőteljesítmény (kW)

2,7 / 3,0

3,5 / 3,5

AmD 054

AmD 055

AmD 354

AmD 355

AmD 356

AmD 350

AmD 351

AmD 352

AmD 038

AmD 039

Super slim
inverter
A++ (A-40%) /
A+ (A -20%)

Super slim
inverter

Sail premium
inverter

Sail premium
inverter

Sail premium
inverter

Sail inverter

Sail inverter

Sail inverter

Prémium inverter

Prémium inverter

A+ (A-20%) / A

A+ (A-25%) / A

A+ (A-20%) / A

A/A

A/A

A/A

A/A

A/A

A/A

3,7 / 3,9

2,8 / 3,1

3,7 / 4,0

5,4 / 5,7

2,6 / 2,8

3,7 / 4,1

5,4 / 5,7

2,5 / 3,1

3,2 / 3,5

2,8 / 3,0

Zajszint (beltéri) dB (A)-tól

23

23

20

21

21

23

33

24

24

33

30

31

Légteljesítmény (m3/óra)

600

620

310

325

290

350

520

290

350

520

324

330

mosható antibakteriális-, Ezüstion-,
HEPA, Catechin-,
és fotokatalitikus
szűrők, C-vitamin
generátor

mosható antibakteriális-, Ezüstion-,
HEPA, Catechin-,
és fotokatalitikus
szűrők, C-vitamin
generátor

570 / 645

845 / 833

627 / 688

979 / 1059

693 / 792

961 / 1042

1607 / 1527

746 / 749

1028 / 1056

1607 / 1527

831 / 812

10

10

16

15

16

16

16

25

16

25

10

10

Beltéri egység (mag/szél/mély cm)

81 x 28 x 23

81 x 28 x 24

95 x 32 x 16

95 x 32 x 16

82 × 27 × 17

87 × 28 ×18

97 x 30 x 20

82 × 27 × 17

87 × 28 ×18

75 × 250 × 19

75 × 25 ×19

75 × 250 × 19

Kültéri egység (mag/szél/mély cm)

82 x 57 x 26

82 x 57 x 27

78 x 54 x 32

85 x 54 x 32

78 x 54 x 32

85 x 54 x 32

91 x 68 x 38

78 x 54 x 32

78 x 54 x 32

91 x 68 x 38

72 x 48 x 24

72 x 48 x 24

Légkezelés, szűrők

Teljesítményigény, hűtés / fűtés (kW)
Biztosíték (A)

mosható
mosható
mosható
mosható
mosható
mosható
antibakteriális-, antibakteriális-, antibakteriális-, antibakteriális-, antibakteriális-,
mosható
mosható
mosható
antibakteriális-,
Catechin-,
Catechin-,
Catechin-,
Catechin-,
Catechin-,
antibakteriális-, antibakteriális-, antibakteriális-,
és Ezüst-ion
Ezüst-ion, HEPA, Ezüst-ion, HEPA, Ezüst-ion, HEPA, Ezüst-ion, HEPA, Ezüst-ion, HEPA, Aktív szénszűrők Aktív szénszűrők Aktív szénszűrők
szűrők
szűrők
szűrők
szűrők
szűrők
szűrők

74

mosható
antibakteriális-,
és Ezüst-ion
szűrők
977 / 958

BIOHIdEGtől A lÉGVItAmINOKIG – KlímÁK A XXI. SZÁZAdNAK
A Whirlpool új, csúcstechnológiára épülő légkondicionáló rendszerét a fejlett 360° maxi
Inverter meghajtásnak köszönhetően minden eddiginél tökéletesebb teljesítmény és hatékonyság jellemzi. Az új generációs
Inverter, a ferekvenciatartomány további nyújtásával, a legjobb
eddig elért hatásfokot is túlszárnyalva „A++” kategóriájú
energiamegtakarításra képes, mindeközben 23 dB(A) szintű
„csendben”, alig észlehető módon teszi a dolgát. Az „A” kategóriát átlagosan -20%-kal felülmúló energiahatékonyság.
A berendezés az ismert „A” kategóriánál körülbelül 40%-kal kevesebb
áramot fogyaszt.
Az új maxi 360º sorzat 23 dB(A) „zajszintje” az emberi fül szá23 dB
mára szinte hallhatatlan. összehasonlításképpen egy könyvtári
olvasóterem neszei átlagosan 39 dB(A)-t jelentenek, míg a hanghatás
3 dB(A)-enként feleződik.
A garantált levegőminőség érdekében a legfejlettebb készülékek biztosra mennek, hideg-plazma generátorral sterilizálnak, 5-lépcsős szűrőrendszert (ezüst-ion szűrő, HEPA szűrő, Catechin
szűrő, fotokatalitikus szűrő), illetve „C” vitamin generátort vetnek
be. így a környezet nemcsak üdítően egészséges, de regenerál is.
A beépített AUTO-CLEAN rendszer folyamatosan mossa és szárítja az belső hőleadó felületet, így garantálja a tisztaságot,
biztonságos higiéniát, illetve az optimális hatékonyságot.
Hidegplazma-generátor – a tökéletes légfertőtlenítés érdekében feltölti és megköti a levegő szennyeződéseket.

Innovatív Whirlpool technológiák a maximális hatékonyságért és kényelemért:
Az Inverter technológiával a megszokott ki- és bekapcsolásos szabályozás helyett a kompresszor működési frekvenciájának folyamatos vezérlésével, a hűtés és fűtés akár 50%-kal gyorsabbá válhat, a
hagyományos, energiatakarékos készülékekhez képest így további 2030% energia is megtakarítható, mindez csendesebb, kultúrált működés
mellett, a beállított hőmérséklet nagyon pontos betartásával (+/- 0,5 °C).
SAIL INvERTER SOROZAT

PREMIUM SOROZAT

ESSENTIAL SOROZAT

MOBIL SOROZAT

PREmIum INVERtER tECHNOlÓGIA
EXtRÉm PONtOS HőSZABÁlYOZÁS
(±0,5 °C)
„A” energiaosztály hűtés üzemmódokban; Elegáns, kompakt kivitel; öntisztító funkció; 1 W-os StandBy mód;
6. ÉRZÉK intelligens vezérlés; turbo
(jet) hűtés; Extra gyors lehűtés/fűtés;
mosható antibakteriális porszűrő;
Round-u hőmérséklet szabályozás;
Autó-újraindítás

„A” energiaosztály hűtés üzemmódokban; Elegáns, kompakt kivitel;
csendes; 6. ÉRZÉK intelligens vezérlés; turbo (jet) hűtés; Extra gyors
lehűtés/fűtés; mosható antibakteriális porszűrő; Aktív szénszűrő;
Ezüst-ion szűrő; Round-u hőmérséklet szabályozás; Autó-újraindítás;
Alvás üzemmód

„A” energiaosztály hűtés üzemmódokban; Stílusos, kompakt kivitel;
Csendes; 6. ÉRZÉK intelligens
vezérlés; turbo (jet) hűtés; mosható
antibakteriális porszűrő; Elektrosztatikus szűrő; fotokatalitikus
szűrő; Round-u hőmérséklet
szabályozás; Autó-újraindítás; Alvás
üzemmód

„A” energiaosztály hűtés üzemmódokban; Stílusos, kompakt kivitel ezüst és szürke színek; Csendes;
6. ÉRZÉK intelligens vezérlés;
mosható antibakteriális porszűrő;
Ezüst-ion szűrő; Round-u hőmérséklet szabályozás; Autó-újraindítás;
Alvás üzemmód

24dB

•
•

dual

dual

trial

AmD 064

AmD 065

AmD 063

design inverter

design inverter

design inverter

AmD 031/1 AmD 032/1
Prémium Classic

Prémium Classic

dual

dual

AmD 033

AmD 034

AmD 036

AmD 037

Prémium Classic

Prémium Classic

Prémium Classic

Prémium Classic

AmD 011/1 AmD 012/1 AmD 092/1
Essential

Essential

mobil

AmD 091

AmD 081

mobil

mobil

A/A

A/A

B/A

A/A

A/A

A/A

A/B

A/A

A/A

A/A

A/A

A/-

A/-

A/-

2,6+2,6
/ 3,3+3,3

3+3,6
/ 3,3+4,0

2x2,4+3,4
/ 2,7x2+3,7

2,6 / 2,7

3,2 / 3,4

5,6 / 5,9

7,0 / 7,3

2,6 + 2,6
/ 2,8+2,8

2,7+3,5
/ 2,8+3.9

2,6 / 2,7

3,2 / 3,4

3,5 / 2

2,6 / 2

2,8 / -

27

27 / 27

29 / 29 / 30

32

34

42

43

32 / 32

32 / 34

32

34

51-55

51-55

51-55

460X2

460+520

440-440-520

300

320

800

960

460X2

460+600

300

320

430

430

253

mosható
antibakteriális-,
Aktív szén-, és
fotokatalitikus
szűrők

mosható
antibakteriális-,
Aktív szén-, és
fotokatalitikus
szűrők

mosható
antibakteriális-,
Aktív szén-, és
fotokatalitikus
szűrők

mosható
antibakteriális,
Ezüst-ion szűrő

mosható
antibakteriális
szűrő

1584 / 1704

2043 / 2030

2745 / 2440

883 / 795

1097 / 1023

1734 / 1623

2191 / 2149

1638 / 1558

1943 / 1859

849 / 779

1068 / 992

1250 / 2000

1090 / 2000

1090 / -

16

16

25

10

10

10

16

10

16

10

10

20

20

20

77 x 25 x 19

83 x 29 x 20

83 x 29 x 19

75 x 24 x 19

75 x 24 x 20

92 x 31 x 22

103 x 32 x 23

82 x 27 x 22

82 x 27 x 22

75 x 25 x 19

75 x 25 x 19

84 x 46 x 36

84 x 46 x 36

84 x 46 x 36

85 x 69 x 38

95 x 84 x 42

102 x 84 x 42

70 x 48 x 25

70 x 48 x 26

83 x 64 x 29

83 x 70 x 31

83 x 70 x 31

83 x 70 x 31

72 x 48 x 24

72 x 48 x 24

-

-

-

mosható antimosható antimosható
mosható
mosható
mosható
mosható
mosható
mosható
bakteriális-, Ele- bakteriális-, Eleantibakteriális-, antibakteriális-, antibakteriális-, antibakteriális-, antibakteriális-, antibakteriális-,
ktrosztatikus-, és ktrosztatikus-, és antibakteriális,
Aktív szén-,
Aktív szén-,
Aktív szén-,
Aktív szén-,
Aktív szén-,
Aktív szén-,
fotokatalitikus
fotokatalitikus Ezüst-ion szűrő
Ezüst-ion szűrők Ezüst-ion szűrők Ezüst-ion szűrők Ezüst-ion szűrők Ezüst-ion szűrők Ezüst-ion szűrők
szűrő
szűrő
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VíZtISZtítÓ

tERmÉSZEtES, tISZtA IVÓVíZ A CSAPBÓl!

A víz alapvető létszükséglet az élethez és a jó egészséghez. Ahhoz, hogy egészségesek maradjunk napi kb. 2 l vizet kell elfogyasztanunk, ezért
fontos, hogy legyen egy megbízható vízforrásunk, amely mindig rendelkezésre áll. A Whirlpool bemutatta Pure készülékeit, az új vízkezelő
családot, amely gondoskodik az állandó tiszta, szűrt víz-ellátásról, mivel a lakás ivóvíz-rendszeréhez csatlakozik. A professzionális, aktív szénszűrőnek köszönhetően, a „Pure” sorozat jelentősen csökkenti a szennyező anyagok mértékét, javítva az ivóvíz ízét és minőségét. Amennyiben
ön a környezet védelmét is fontosnak tartja, a Pure víztisztítók tökéletesek arra, hogy csökkentsék a szállítás, raktározás és műanyag hulladéklerakás során ön által okozott környezetterhelést.

PURE FIRST

KIEMELTEN
ALACSONY
üzemeltetési költség

cold

sparkling

hot

• tiszta-, friss-, egészéges víz a palackozott vizek árának töredékéért,
azonos vagy jobb minőségben
• Azonnal és korlátlan mennyiségben
• Nem kell cipekedni, autózni
• Környezetbarát – nincsenek megmaradt flakonok, kevesebb szemétdíj
• Gyorsan, egyszerűen, fúrás nélkül, azonnal beköthető
• Esztétikus, kis helyigényű, akár falra is szerelhető
• 96-100% hatásfok
• Klór, nehézfémek, baktériumok, szagok és üledékek szűrése
• Könnyen cserélhető, nagy-méretű extrudált aktívszenes szűrőpatron,
lEd kontrollal (1000 liter víz szűrésére)
• Kihúzható adapterrel, akár nagyobb méretű edények töltésére
is alkalmas (pl. főzéshez)
• 30 x 18 x 17 cm

ambient

PURE MAXX
tulajdonságai azonosak a PuRE fIRSt készülékkel, kivéve:
• Hűtött-, tisztított víz opció (3 fokozatban állítható)
• forró-, tisztított víz opció (95 ºC)
• 35 x 25 x 41 cm
• 1800 W

PURE EXPERIENCE
tulajdonságai azonosak a PuRE mAXX készülékkel, kivéve:
• Szénsavval dúsított-, tiszta víz opció
• fokozatmentesen állítható dúsítás
• 1000 pohár (2 dl) dús szódavíz/patron (9 990 ft) kapacitás
cold

sparkling
cold

hot
sparkling

ambient
hot

ambient

cold
cold

sparkling
sparkling

hot
hot

ambient
ambient

4 PuRE
tulajdonságai azonosak a PuRE EXPREIENCE készülékkel, kivéve:
• Rejtett, pult alá épített kivitel
• Speciális, csapteleppel kombinált vezérlés
• Egyszerű, gyors telepítés

cold
cold

sparkling
sparkling

hot
hot

ambient
ambient

SZABAduljON mEG A KlÓRtÓl, BAKtÉRIumOKtÓl, ülEdÉKEKtől, NEHÉZfÉmEKtől, A CIPEKEdÉStől, HullAdÉKtÓl, ÉS KímÉljE PÉNZtÁRCÁjÁt!
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Professzionális és ipari készülékek
A Whirlpool a már jól ismert háztartási készülékek mellett professzionális és ipari felhasználásra
is gyárt nagy teljesítményű, extrém tartós, alacsony szervizigényű, így kiemelkedő ár/érték arányú készülékeket. Nagyobb háztartási igénybevétel esetén is célszerű lehet professzionális gépek
alkalmazása, de - a megfelelő élettartam, illetve a garanciális védelem biztosítása szempontjából
- különösen javasolt, ha a beszerzés társas vállalkozás nevére szól, vagy a használat körülményei
üzletieknek minősülhetnek. Ettől eltérően az ipari készülékek kifejezetten a vállalkozás főtevékenységének végzésére, folyamatos üzemre optimalizált berendezések.
Professzionális mosó – és szárítógépek
Akár mosodák kiegészítő gépeiként is jól teljesítenek, viszont használatuk különösen az edzőtermek, fodrászatok, kozmetikák, kisebb motelek, éttermek, stb. tevékenységek támogatására optimalizált, de ergonómiájuk tökéletesen alkalmassá
teszi őket akár otthoni alkalmazásra is. Mindegyikük lehetőséget nyújt jelentős megtakarításra a hideg és melegvizes feltöltési lehetőség által, rövidebb ciklusidőkkel, illetve növelt maximális kapacitással spórolnak időt. Speciális fertőtlenítő,
nagy tömegű, illetve homogénruha-programjaik optimalizálják a profi felhasználást. Strapabíró alkatrészeiknek, robosztus,
jellemzően inverteres meghajtásuknak köszönhetően, élettartamuk többszöröse háztartási változataiknak.
Keresse a „Professzionális felhasználásra tesztelt” emblémát a mosástechnikai termékeken.
8 kg-os professzionális mosó- és szárító / 90 Kg heti terhelésig

10 kg-os prof. mosógép / 160 Kg heti terhelésig

awm 8000/pro:

Hideg- melegvizes vízbetöltés; A+ energiaosztály;
A mosási hatékonyság;
1200 f/p centrifuga; Teljes
AquaStop vízvédelem; 180
fokban nyíló, növelt méretű
ajtó; Módosított vezérlés;
Speciális-, homogén-, nagy
tömegű-, fertőtlenítő-,
rövid- és 15 perces profi
programok;
awz 8000/pro:
Awm 8000/pro

awz 8000/pro

6. ÉRZÉK intelligens vezérlés; Nagy kapacitású motor; Digitális
hőmérséklet és időkijezlés; Egymásra tehető kompakt méret
(85x60x60 cm); Robosztus - növelt élettartamú alkatrészek

Kétirányú dobforgatás;
Szenzoros ruhanedvesség
szabályozás; Fokozott
használathoz optimalizált
szűrőrendszer és mechanika;
180 fokban nyíló ajtó

9 kg-os professzionális elektromos és gázos szárító / 210 Kg heti terhelésig

awm 9110/BS

Speciális „CIM”, elektronikusan vezérelt, inverteres motor
a takarékos, extra csendes
és hosszú működésért

9 kg-os prof. mosógép / 210 Kg heti terhelésig

Robosztus, és megbízható elektromos- vagy gáz
üzemelésű szárítók otthoni
és közösségi felhasználás
céljára. Jelentős időmegtakarítás a maximum 45 perces
szárítási programok révén;
Extra méretű, szélesen
kitárható ajtó a könnyű
pakolhatóság érdekében;
Fuzzy elektronikus vezérlés;
Beépített, nagy kapacitású
szűrő; (100x73x69 cm)
3lced 9100/wq

Elektromos fűtésű kivitel;
230 V; 4,6 kW teljesítmény;
min. 25 A-es bekötés

3lcgd 9100/wq

3lcHW 9100/wq

Gáz fűtése révén működési
költsége akár a negyede is
lehet az elektromos kivitel
költségének!

Speciális „CIM”, elektronikusan vezérelt, inverteres motor
a takarékos, extra csendes
és hosszú működésért
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Hideg- melegvizes vízbetöltés, ráfűtés funkció; 6. ÉRZÉK
intelligens vezérlés; Digitális
hőmérséklet és időkijezlés;
Robosztus - növelt élettartamú alkatrészek; A energiaosztály és mosási hatékonyság; 1000 f/p centrifuga;
92 liter dobkapacitás; Teljes
AquaStop vízvédelem; 150
fokban nyíló, növelt méretű
inox ajtó; 15 mosóprogram;
Speciális-, homogén-, nagy
tömegű-, fertőtlenítő-, és
rövid profi programok; 0-24
órás indításkésleltetés;
Öblítés- és centrifuga stop;
Változtatható fordulatszám;
(97x67x79 cm)

6 speciális rövidített
üzemidejű mosóprogram
a hatékony használatért
(csak 36-38 perc); Hidegmelegvizes vízbetöltés;
Fuzzy elektronikus vezérlés;
Digitális hőmérséklet és
időkijezlés; Robosztus - növelt élettartamú alkatrészek;
1000 f/p centrifuga; 93
liter dobkapacitás; Teljes
AquaStop vízvédelem; 135
fokban nyíló, növelt méretű
ajtó; 0-24 órás indításkésleltetés; Öblítés- és centrifuga
stop; Változtatható fordulatszám; Átlagos melegvízigény
csak 13 liter/ciklus (teljes:
50 liter) (100x73x69 cm)

Professzionális és ipari készülékek
KÖZPONTI TARTÁLYOS PROFESSZIONÁLIS VASALÓK ÉS MÁNGORLÓK
ADN 044
•V
 ákumos vasaló asztal beépített

elektromos fűtéssel
•2
 ,8 bar; 4 literes központi

tartályos gőzvasaló
•2
 ,95 Kw, 230 V~50 Hz
•S
 zabályozható deszka hőmérséklet
•L
 eszívásvezérlő pedálok mindkét

ADN 043
ADN 042
•D
 uplafalú hőszigetelt nagy
nyomású alu tartály

•D
 uplafalú hőszigetelt nagy nyomású

oldalon
•B
 eépített vízpumpa

acél tartály
• 2 ,6 bar; aut. nyomásszabályozás

• 2 ,6 bar; aut. nyomásszabályozás

• 2 ,28 Kw; 5 literes bojler

• 1 ,83 Kw; 1,75 literes bojler

• 5 -6 óra folyamatos üzemidő

•1
 38x38x93 cm

• 2 -3 óra folyamatos üzemidő
• C sapvízzel tölthető

ADN 041
ADN 038
•G
 uruló állvány gőzállomáshoz

•Ö
 sszecsukható vasalódeszka

ADN 485-491
Inverteres, számítógép vezérlésű mángorlók 1-2 méter közötti dobbal. LCD kijelző, ruhatípus sze-

gőzállomáshoz, fűtött felülettel

rint választható programokkal, 3 rétegű szalag a szalag egészén ill. a teljes élettartam folyamán

• L ábbal vezérelhető gőz elszívás

változatlan nyomással. 20% alatti visszamaradó nedvesség 4,5-13,5 Kw 107-114x151-251x719 cm

• 0 ,43 Kw; 138x38x93 cm

professzionális hűtők és fagyasztók:
Az üzletek, kioszkok, sörözők és éttermek körülményeihez optimálisan alkalmazkodó gépcsalád. Folyamatosan nyomás alatt álló, nagy hatékonyságú kompresszorai által állandóan üzemkész, hosszútávon alkalmazkodik az akár percenkénti nyitogatás okozta terheléshez. Pontosabb
hőmérséklet-szabályozása, nyújtott hőtartománya és erősített mechanikus szerkezetei révén hosszú élettartamot és gyors megtérülést garantál.
ACO 050/051/052/053 PROFESSZIONÁLIS HŰTŐSZEKRÉNYEK
ACO 054/055/056/057 PROFESSZIONÁLIS FAGYASZTÓSZEKRÉNYEK

ACO 032/033/038/039 P. HŰTŐ
ACO 034/035/036/037 P. FAGY.

• 6. ÉRZÉK vezérlés

640 liter

•D
 igitális kijelző, fokpontos

vezérlés
• 6 5%-kal növelt kapacitású, professzionális kompresszor
• Intelligens leolvasztás
• Belső ventiláció, légfüggöny
• Új antibakteriális fi lter
• Könnyített „Soft touch” ajtónyitás
• Csökkentet zajszint
• Elölről állítható hátsó lábak
• Megfordítható, a fagyasztóhoz
illeszthető ajtókivitel

Különbség:
ACO 032/033 - fehér/nemesacél hűtő
380 liter, 60x61x187 cm; -2 – +4 °C*
5 db 40x52 cm-es rácspolc
ACO 038/039 - fehér/nemesacél hűtő
640 liter, 78x73x187 cm; -2 – +4 °C
5 db GN 2/1 53x65 cm-es rácspolc
ACO 034/035 - fehér/nemesacél fagy.
380 liter, 60x61x187 cm; -18 – -25 °C
6 db 40x52 cm-es rácspolc
ACO 036/037 - fehér/nemesacél fagy.
640 liter, 78x73x187 cm;-18 – -25 °C
6 db GN 2/1 53x65 cm-es rácspolc
*ACO 032: -2 – +8 °C

Különbség:
ACO 050/051 - fehér/ezüst hűtő
376 liter, 63x60x197 cm
7 db 40x51 cm-es rácspolc; +3 – +8 °C

ACO 052/053 - fehér/ezüst hűtő
325 liter, 63x60x159 cm
6 db 40x51 cm-es rácspolc; +3 – +8 °C

ACO 054/055 - fehér/ezüst fagyasztó
266 liter, 63x60x197 cm
6 db rácspolc -18 – -25 °C
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ACO 056/057 - fehér/ezüst fagyasztó
232 liter, 63x60x159 cm
6 db rácspolc -18 – -25 °C

PROfESSZIONÁlIS ÉS IPARI KÉSZülÉKEK

ADN 200/201/202/203/WP, CD 480
PRofESSZIoNÁLIS ÜvEGAjTóS HŰTŐSZEKRÉNYEK
• Hőszigetelt, dupla ajtóüveg
• Strapabíró alu ajtókeret és fogantyú
CD 480 - üvegajtós hűtő

• Ajtó előtti aktív légfüggöny, hátlapi

eltérések a ADm 200-as szériától

480 liter

párologtató

• Automatikusan záródó ajtó

• megfordítható ajtónyitás

• Egyedi dekorációval is rendelhető

• „N” klímaosztály

• 480 literes térfogat, 5 polc

• lEd belső világítás

• 693 (0,33 l doboz) kapacitás

• R600a hűtőgáz

• +2 / +14 °C hőmérséklettartomány

• 0 / +10 °C hőmérséklettartomány

• Zajszint 60 dB(A)

• Csendes működés (43 dB(A))

• 60x73x203 cm

• Zárható változat
• Belső hőmérő (AdN 200, 203)
ADN 200/202 - üvegajtós hűtő
• 290 literes térfogat, 5 polc
• 281 (0,33 l doboz) kapacitás
• 60x60x145 cm
ADN 201/203 - üvegajtós hűtő
• 350 literes térfogat, 6 polc
• 357 (0,33 l doboz)

jÉGKoCKAKÉSZÍTŐK:
A kiemelkedően megbízható és könnyen kezelhető Whirlpool professzionális jégkocka készítők a „Hot Wire System” technológiára épülnek, amely
a tökéletesen tiszta jég készítése érdekében – a jégkészítés folyamata során – kiküszöböli a légbuborékok keletkezését.
AGB 022/AGB 024 jÉGKoCKA KÉSZÍTŐK
• légbuborékmentes HotWire technológia
• 1/5 lE hermetikus kompresszor
• légkondenzátor
• Kapacitásuk 24/40 kg, 24 óránként (AGB 022/AGB 024)
• 10/20 kg tárolókapacitás (AGB 022/AGB 024)
• 59x54x56 cm
Eltérő igények esetén – ipari választékunkban – további 40 típusú közepes
és nagy kapacitású kocka-, kerek-, ujj-jég és jégdara készítésére alkalmas
készüléket talál.
AGB 024

AGB 022

moSoGATóGÉPEK:
A Whirlpool professzionális felhasználásra egyaránt kínál kisméretű asztalra helyezhető Pohár-, front-, valamint Hood mosogató készülékeket. minden kategóriára jellemző a tartósság, ergonómia, kiemelkedő ár/érték
arány és alacsony szervizigény.
valamennyi professzionális mosogatógépre jellemzőek az alábbiak:
• robosztusság és tartósság
• egyszerű, hatékony használat
• gyors, 1,5-3 perces programok
• folyamatosan üzemkész állapot
• akár 85 °C-os fertőtlenítő mosogatás
• automatikus öblítőszer adagolás
• 230 V-os, vagy 400 V-os kivitel
• fali csatornacsőbe, vagy padlóösszefolyóba köthetőek

rozsdamentes acél váz és ház
• kétrétegű külső panel és ajtó a hatékony hőmérséklet- és zajszigetelésért
• független, rozsdamentes acél
mosó- és öblítő karok, az optimális eredmény érdekében

digitális vezérlés, programozás
• dupla vízszűrő
• liftes, fékezett mozgású mosogatóajtó
• Gyors indítású, emelt kapacitású változat
• Emelt magasságú, kényelmesebben pakolható kivitel
• Elérhetőek üst-, és futószalagos mosogató típusok is

•

•

A készülékek többféle opciót és
automatikus funkciót kínálnak:
• automatikus mosószer adagolás
• beépített belső, vagy opcionális külső vízlágyítás

HOOd mOSOGAtÓ

fRONt mOSOGAtÓK
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POHÁR mOSOGAtÓK

Professzionális és ipari készülékek
professzionális gasztró sütők

akpc 260/ix professzionális kiegészítő sütő

• Gáz-, vagy villany üzem

• Elektromechanikus sütő (MF5)

• 3-20 sütési szint (GN 2/3-2/1)

• A energiaosztály

• AISI 304 Nemesacél külső és belső

• 4 szintes

• Légkeverés

• AISI 304 Inox burkolat

Opciók:
PárásításMaghőmérős vezérlés;
Kézi zuhanyos és öntisztítás;
Változó sebességű hőlégkeverés;
Gőzkondenzáció; Zsírfilter; Vízlágyító;
Beépített elszívó; Polcos állvány

• 3 kiálló inox gomb
• duplafalú üveglap
• 55 l sütőtérfogat
• 230 V/50 Hz
• normál hálózati csatlakoztatás

210 különböző méret és felszereltség

AGS 646 WP SmartCook sütő/Pizzasütő

•K
 ülön alső és felső horizontális légkeverés

és digitális hőmérsékletszabályozás
• 0-460 °C működési hőmérséklet
• Ø 34 cm pizzarács
• 1 gombos időbeállítás
• 230 V, 3,7 kW, 58 x 55 x 60 cm

Speciális „pizzakemence” egy klasszikus sütővel kombinálva. Kivehető pizzabetétje
segítségével mindössze 90 mp alatt, igazi roppanós, olasz pizzát varázsol, míg külön szabályozható alsó és felső légkeverése és akár 460 °C-os hőmérséklete révén,
a betét kivételével, egy klasszikus 3 tepsis éttermi sütő szolgáltatását nyújtja.

Whirlpool ipari készülékek a 24 órás folyamatos használat céljára
Több ezer elemes választék és a legújabb fejlesztések révén
biztosítja, a hosszútávú működés mellett
a gyors megtérülést.

HA MÁR A PROFI NEM ELÉG...
telefon: +36/1 382 7526
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www.whirlpool-professional.hu

wpro – a tökéletes terméktámogatás
A Whirlpool már évekkel ezelőtt felismerte, hogy nem elég kiváló minőségű készülékeket gyártani, és szervizellátást biztosítani, a vásárlóknak nyújtott szolgáltatásokat tovább kell fejleszteni. 1998-ban életre hívta a Whirlpool Professional „Wpro” termékcsaládot, mely a háztartási

480181701092 - 500 ml

Vízkőmentesítő spray

480181701074 - 500 ml

Hűtőtisztító spray

480181700145 - 500 ml

Inox-tisztító spray

480181700148 - 500 ml

480181700314

480181700044 - 250 ml

Kerámialap tisztító spray

Univerzális tisztítószer

Kerámialap tisztító krém

481281719358 - 500 ml

Kerámialap tisztító spray

480181700342 - (2in1), 250 ml

POWERPRO Mosogatógép-tisztító és vízkőmentesítő folyadék

480181700939 (Mosó/Mosogatógéphez)
481281719131 (Fürdőbe/Zuhanyzóba)
481281719129 (Csaptelephez)

Mágneses vízlágyítók

480181700419 - 400 ml

Klíma-Autoklima
tisztító aerosol

481281718076

POWERPRO Mosogatógép-tisztító, zsíroldó

484000000209

Koncentrált mosószer
1,5 kg = 42 mosás

481281719474 - 250 ml

Vízkőoldó vasalóhoz

481281718087

POWERPRO Mosó-/Mosogatógép vízkőmentesítő

480181701002 (kihúzható rakodó polccal)
481281719082

Összeépítő keret
mosó- és szárítógéphez
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480181700146 - 500 ml

480181701095 - 500 ml

Mikrosütő tisztító spray

Univerzális tisztító spray

481281719473 - 250 ml

480181700145 - 400 ml

Inox tisztító krém

484000000329 - 250 ml

Vízkőoldó kávégéphez
és vízforralóhoz

484000000266 - 24 db/ doboz

POWERPRO Mosogatógép tabletta (All in 1)

480181700628 (60x60 cm)
480181700629 (40x50 cm)
481281719132 (alsóneműhöz)

Mosóhálók, tasakok

Inox és ablaktisztító spray

480181700366

Olajszilárdító és zsírtalanító tabletta

481281718846 - 2 db/doboz
(lemon/citrus fruit)

POWERPRO Mosogatógép-illatosító

481281718845

Rázkódásgátló gumitalp

wpro – a tökéletes terméktámogatás
készülékek használatát márkafüggetlenül támogatja, jobbá, könnyebbé teszi tisztításukat, segíti az optimális működést, és jótékony hatással van a
készülékek élettartamára is. Így nem csak a Whirlpool márkájú, hanem bármely háztartási készülékhez jól használható termékeket fejlesztettek ki.

484000000330 * 4 db tisztítótabletta
és 4 db Vízkőmentesítő tasak)

Kávégép vízkőmentesítő

481281718834

Hűtőgép szagtalanító

481281718784

481281718791

Kerámialap-kaparó és
pótpenge (10 db)

480181700572

Sütésidőt jelző óra

480181700643 (470x970 mm)
481281718865 (470x1140 mm)

Univerzális szűrő optikai
telítettségjelzővel páraelszívóhoz (2 db)

484000000318 (9/12 csésze)
484000000317 (12/15 csésze)
484000000319 (9/15 csésze)

Univerzális kávékiöntő

481248048172

Microban® filter

481281719324

Eltarthatóságot mérő
matrica

480181700016

Fröccsenésgátló mikrohullámú sütőkhöz

480181700646 (470x570 mm)

Univerzális zsír- és szénszűrő páraelszívóhoz

480181700937 - kancsó + 1 filter
480181700938 - 3 pótfilter

Vízkőmentesítő kancsó

481281729828 - (32x36 cm)

Mikroszálas törlőkendő

481281719163 (22 cm: 22-28 cm)
480181700036 (de Luxe, 22 cm: 22-28 cm)

480131000103 - 2 db

Vasalótalp-tisztító stift

481281718104 - 400 ml

Jégleolvasztó spray

481231039219

480181700063

Vízkőgátló vasalóhoz

480181700301

Hűtőszag semlegesítő

480181700188

480181700189

Adapter nem acél edényekhez indukciós laphoz

Digitális húshőmérő
sütőkhöz

Sütő- és húshőmérő

481281718409 (piezo)
481281718224 (elemes)

480181700642 (470x1140 mm)

480181700647 (470x970 mm)

Univerzális zsírszűrő
páraelszívóhoz

Univerzális szénszűrő
páraelszívóhoz

Ø 100, Ø 110, Ø 120, Ø 125, Ø 150 mm

481231019073
4481281719166 (1,5 m x 120/125 mm)
481281719164 (1,5m x 150 mm)

Alu. flexibilis kivezetőcső
páraelszívóhoz, 1,5-3 m

Páraelszívó kivezető
szett

Gázgyújtók

normál, vagy halogén kivitelben

Sütő, hűtő, páraelszívó
és mikro izzó (5-25 W)
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480181700182

Digitális borhőmérő

481281719161

Legnoart bornyitó

481281719159

481281719325

Legnoart bornyitó szett
(Deluxe)

Legnoart Bor dekantáló

481281718666 - ovális
481231088418 - kerek

Párolóedény, ovális,
vagy kerek forma

481231019266, 481931018539, 481231018617, 481246678428

481281719268, 481281719277, 481281719278, 481281719279, 481281719308

Crisp sütőtálak mikróhoz, különböző méretekben

TvS - ARCHETuN „Desing Award” díjas konyhai edények (indukciós laphoz is)

Tapadás mentes szilikonsütőlap és -formák, számtalan alakban

1,5 l - 481281728738
2,5 l - 481281728741

Hőálló Pyrex edények

481281728742

Hőálló Pyrex mérőkancsó

Normál és AquaStop-os, hideg, vagy meleg vizes ki- és befolyó csövek (1,5 – 4 m)

WPRo PoRZSÁKoK, PoRSZÍvó TARToZÉKoK- ÉS KIEGÉSZÍTŐK: A Wpro teljes kínálatot biztosít papír- és mikroszálas porzsákokból, valamint a porszívó tartozékból és kiegészítőből. A papírzsákokkal szemben a Wpro mikroszálas porzsákok 50%-kal nagyobb szívóerő
mellett, 99% feletti szűrési hatékonyságot biztosítanak, miközben ellenálló a nedvességgel és éles tárgyakkal szemben is. Otthona így higiénikusabb és csökkennek az allergiás tünetek.

Mikroszálas porzsák

Papír porzsák

filterek, szűrők
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Tartozékok

Illatosítók, kiegészítők

beépítési rajzok

Beépíthető sütők

• Valamennyi beépíthető sütőhöz

Sütő-főzőlap kombináció

• AKP 311 aláépíthető sütőhöz

• AKM 888

Mikrohullámú sütők és galéria termékcsoport termékei
min.
300

550

455

447

20

min

450 min

600
(500)

551

Min. 380

20

545

362–365

538

20

20

min. 560
350
(460)

370

385

382

595

•Á
 llószekrénybe építhető mikrohullámú sütők (AMW 8... modellek,
AMW 796, AMW 599)

320
20

448-494
600

595

min.
18

600

595
(495)

Min. 550

• Állószekrénybe építhető mikrohullámú sütők (AMW 8... modellek)

12

• Felső- és állószekrénybe építhető mikrohullámú sütők (AMW 4... modellek)

• ACE 010

Elektromos üvegkerámia és indukciós főzőlapok

52

51

0

650

R. 6,5

• ACE 102

• WD 141/WD 142

•A
 CM 703, ACM 708, ACM 742,
ACM 743, ACM 747

770
52

350

750

R. 6,5

• ACM 754, AKT 836, AKT 892

330

• ACM 705

• AKT 809, AKT 813, AKT 813,
AKT 819, AKT 860, AKM 864,
AKM 901
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• ACM 751

49

0

560

beépítési rajzok

Gázfőzőlapok

• AKT 424

• AKT 476

• AKT 680, AKT 699, AKR 350,
AKR 360, AKR 362, AKM 528,
AKM 330

Domino modellek

Beép. mosogatógépek

0
57 n
mi

597

820-890

• AKM 268

820-900
92-172

600

173

47

95
5
55
0
57

• AKT 301, AKT 310, AKT 315

• AKT 780

• AKT 712

• 60 cm széles teljesen integrálható
modellekhez

95
5
55
0
57

820-890

Min. 450

29

93

128,6

29

125

Min. 450

820-880
max 712
108-248,5

173

47

0
57 n
mi

445

820-890

0
57 n
mi

445

820-880
max 712
108-248,5

820-900
92-172

600

128,6

0
57 n
mi

597

820-890

124-148,5

Beépíthető mosogatógépek
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0
55

0

54

0

• 60 cm széles kezelőpaneles
modellekhez

56

• 45 cm széles teljesen integrálható
modellekhez

• 45 cm széles kezelőpaneles
modellekhez (ADG 4551 IX,
ADG 850 IX)

• 45 cm széles kezelőpaneles
modellekhez (ADG 4550/2 IX
ADG 689/3 IX)

Páraleszívók
250

330

31

97
30

320

867

757

746

517

ø 150

min. 550
max. 1080

477

30

800

530

83
675 – 1270

60

400

240

558

87

552

500

898

435

898 (698)

500

898 (598)

130

494
800

• AKR 916

326

21° 0'

165

850–1100

220

435

240

210

• AKR 551

• AKR 550

• AKR 891, 861

85

• AKR 890

• AKR 968

beépítési rajzok

Páraleszívók

280

280

280

250

277

250

240

240

130

100

min 756
max 1140

595

515

550

500

998

1000

60

598

898

600

515
60

500

898 (598)

min. 730 max. 1160

722 ÷ 1130

130
min. 860
max. 1140

500

•A
 KR 953

•A
 KR 470

• AKR 951/1
250

• AKR 950/1

• AKR 995, 799

•A
 KR 966, 666

∅ 120

240

165.5

690 – 1130

31

8

0

41

173
40

20

598

240

493

275
max 430

524

598, (600)
500 (515)

450

•A
 KR 683

258

30

278

49

898 (598)

119

850–1100 (520–720)

165

220

ø 150

•A
 KR 981, 686

• AKR 648

• AKR 643

• AKR 641

•A
 KR 606

27

18

4

Beépíthető hűtőszekrények

50 min.

1770

mm

540

+0
1776 +10

560 +10

27

. 555

+0

1683

560 +10

550in.
m

56

1770

. 200

min

2

1221+11

545

min

1130

. 50

1220

min

cm

5

54

540

200 cm2

• ART 457, ART 459, ART 465,
ART 483, ART 489, ART 494,
ART 767, ART 770, ART 863,
ART 866

•A
 RT 380

•A
 RG 749, ARZ 009, ARZ 011

• ARG 737, 736

714

min. 200 cm2

545

min
min. 690

32,5

820-890

560

10

560+

687

590

575 +5

13

0

600

550
min.

min. 200 cm2

197,5 +70

22

570

0

819÷889

. 550

min. 200 cm2
540

5

20

. 56

5

min

714

597

560+1

687

16

min. 50 mm

540

•A
 RG 341

588

555
26

•A
 RZ 004

• AFB 828, ARG 913, ARZ 005

•A
 RC 227
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• ARC 229

289

139

szerviz

A WPRO márkát a háztar-

figyelmet

tásigép-gyártás

terüle-

tot biztosít az Ön számára. Ez azt jelenti,

alkatrészeket

tén a piacvezető Whirlpool fejlesztette ki.

hogy a minôség felfedezésén túl a töké-

azonnal rendelkezésre állnak. Magyarországi

A háztartási gépek világában szerzett ta-

letes nyugalom érzését is megismerheti.

ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat_whirlpool@

pasztalatunknak köszönhetôen a WPRO a

Az ügyfélszolgálati központban közvetlen

esense.hu. Szervizhálózatunk kiemelt szol-

minôség, a megbízhatóság és a hatékony-

vonalon érheti el a Whirlpool szakembe-

gáltatásaival áll az Ön rendelkezésére, legyen

ság szinonímája. Az ágazat szakemberei

reket, akik teljes körû tájékoztatást nyúj-

akár beüzemelés, garancia utáni javítás, a ké-

fejlesztették ezeket a termékeket a háztar-

tanak a Whirlpool készülékekrôl és azok

szülékek használatához illetve karbantartásá-

tási gépek karbantartásához. A WPRO olyan

funkcióiról,

termékcsalád, amely segít abban, hogy a

a

háztartási gépek a legjobb szolgáltatást

kapcsolatban,

nyújtsák. A WPRO márkajelzéssel ellátott
tartozékok és tisztító eszközök használata

jesztett garanciáról. Kérem, tekintse meg

Önök szolgálatában.

könnyû. Környezetbarát termékek, megfe-

a Whirlpool website-ját: www.whirlpool.hu/

lelnek minden releváns európai szabvány-

szerviz.

garantáló

praktikus

márkaszerviz-hálóza-

használnak,

és

mindenkor

adnak

hoz szükséges kiemelt minôségû kiegészítôk

használatával

forgalmazása. Számunkra fontos, hogy ter-

felvilágosítással

mékeink a legnagyobb megelégedettség mel-

szolgálnak a márkaszervizekrôl és a kiter-

lett, a lehetô leghosszabb ideig álljanak az

készülékek

tanácsokat

szakemberek végzik, akik eredeti Whirlpool

mindennapi
valamint

nak (www.wpro.hu).

MÁRKASZERVIZEK
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

A márkaszervizek minôsége

Minden kérdésére választ kaphat

Európa-szerte számos Whirlpool márkaszerviz

A Whirlpool az Ön kényelmét szolgáló,

mûködik, ahol a javítást a Whirlpool készü-

magas szintû személyes gondoskodást és

lékekre szakosodott, a gyártó által kiképzett

Ügyfélszolgálat:
06-40-109-109
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Whirlpool vevőszolgálat
és márkaszerviz
központi telefonszám (eSense Zrt.)

06-40-109-109
Whirlpool magyarország Kft.
1117, Budapest, Bercsényi utca 25.
www.whirlpool.hu
A terméktulajdonságok és technikai információk tájékoztató jellegûek, a mûszaki adatok és felszereltség változtatásának jogát korlátlanul fenntartjuk! A katalógusban szereplõ termékválaszték az év során
elõzetes jelzés nélkül is változhat. Bár mindent megtettünk annak érdekében, hogy a nyomdába kerülés
idején a katalógusban szereplõ információk helyesek legyenek, a Whirlpool magyarország Kft. nem vállal
felelõsséget az esetleges nyomdai hibákért, vagy olyan eltérésekért, amelyek a nyomdába kerülés után
láttak napvilágot! mivel a nyomtatás korlátozza a színek élethû megjelenítését, ezért a katalógusban
szereplõ készülékszínek csak irányadók, eltérhetnek a valóságtól! Ha bizonyos funkciók, színek vagy
méretek fontosak az ön számára, kérjük vásárlás elõtt forduljon bizalommal Whirlpool értékesítõ partnereinkhez vagy a központi ügyfélszolgálathoz. A készülékek energiaosztály besorolása és fogyasztási adataik közlése az időközben érvénybelépő 2010/30/Eu irányelv és az azt szabályozó (1059-1061/2010/Eu)
rendeletek alapján került meghatározásra, így az azonos megjelölésű termékre korábban közölt adatoktól
eltérés lehetséges.

