BEVEZETŐ

6. ÉRZÉK TECHNOLÓGIA ÉS AZ INNOVÁCIÓ ZÖLD ARCA
A WHIRLPOOL INNOVÁCIÓS TÖREKVÉSEI TALÁLKOZNAK
AZ ÖN KÖRNYEZETET MEGÓVÓ SZÁNDÉKÁVAL
A TERMÉKVÁLASZTÉKUNK LEGINKÁBB KÖRNYEZETBARÁT
KÉSZÜLÉKEI ESETÉBEN. TEGYÜNK EGYÜTT KÜLÖNBSÉGET!
A mostani gazdasági-társadalmi helyzetben
minden vállalatnak szerepet kell vállalnia
abban, hogy a bolygónkat még zöldebbé
tegyük. A Whirlpool kiveszi részét ebből a
folyamatból azzal, hogy megalkotta a Green
Generation termékcsaládot: a környezetünket leginkább kímélő készülékek családját.
Előnyt kovácsolva a 6. ÉRZÉK technológiából, ezek a készülékek ötvözik a kiemelkedő
teljesítményt és a kivételesen takarékos
erőforrás-felhasználást. Ezzel garantálják
a legjobb teljesítményt a legtakarékosabb
energia- és vízfogyasztás mellett. Kímélik
az Ön pénztárcáját, egyúttal védik természeti környezetünket! Mindezek mellett ezeket a készülékeket nézni is kellemes érzés.
Ötvözik az egyszerűséget és a kifinomultságot, a természetesen könnyed megjelenésüknek köszönhetően élvezet a használatuk.
A Green Generation termékcsalád találkozik
azzal a vágyával, hogy tegyen valamit a környezetünk megóvásáért. Álljon itt egy-egy
példa a készülékek széles választékára, a
Green Generation termékcsalád tagjai közül.

„ZÖLD” MOSÁS
A Whirlpool Green Generation mosógépe
nagyszerű, környezetbarát teljesítményt
kínál A-30%-os energiamegtakarítással.
A 6. ÉRZÉK technológia érzékeli a betöltött
ruha mennyiségét és automatikusan beállítja hozzá a szükséges erőforrásokat annak
megfelelően, hogy közel 50% időt, energiát
és vizet takarítsunk meg. Mindezek mellett
javaslatot tesz a szükséges mosószer menynyiségére is. A mosószer a mosás költségének tetemes részét teszi ki, és sokan többet
használnak belőle, mint amennyi szükséges
lenne. A 6. ÉRZÉK technológia megoldja ezt
a problémát, hiszen felajánlja, hogy menynyi az a mosószer mennyiség, mely elegendő, ezzel csökkentve kiadásait, és kímélve a
könyezetet egyszerre. A melegvíz-csatlakozásnak köszönhetően a készüléket napkollektorokkal vagy egyéb alternatív energiaforrásokkal felmelegített vízzel is használhatjuk,
megtakarítva ezzel akár 60% energiát is.

MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY, MINIMÁLIS ERŐFESZÍTÉS

MAXIMÁLIS FRISSESSÉG
HOSSZABB IDEIG

Az új Green Generation mosogatógépek
ötvözik az ergonómiát a legjobb tisztítási teljesítménnyel és energia hatékonysággal. A PowerClean Max technológia az
extra erős szórófejek segítségével a lehető
legnagyobb területen tisztít, így még egy
makacsan szennyezett tepsit is tökéletesen
elmosogat bármilyen kézi előmosogatás és
súrolás nélkül. A 6. ÉRZÉK technológia érzékeli a vízben lévő szennyeződés mértékét, és a mosogatási ciklust ehhez igazítja annak megfelelően, hogy ezalatt a víz,
energia és időfelhasználást optimalizálva
közel 50% erőforrás megtakarítást érjen el.
Mindezek mellett a melegvíz csatlakozásnak köszönhetően az energia felhasználás
70%-kal csökken, azáltal, hogy szolár cellával vagy egyéb alternatív erőforrásal felmelegített vizet is használhatunk.

A 6. ÉRZÉK Fresh Control alulfagyasztós hűtőszekrény, a Whirlpool Green Generation
termékcsaládjának legújabb tagjaként
4-szer hosszabb ideig őrzi meg az ételek
frissességét. Mindemellett a 6. ÉRZÉK Fresh
Control készülék fenntartja az ideális páratartalmat annak érdekében, hogy megőrizze
az ételek természetes nedvességtartalmát
és minimalizálja a pazarlást azáltal, hogy
állandóan figyeli a hőmérséklet változását,
5-ször gyorsabban állítja vissza a szükséges
hőmérsékletet, mint a hagyományos hűtőszekrények. Ez a kiemelkedő teljesítmény
egyedülálló környezetbarát jellemzőkkel
párosul: a 6. ÉRZÉK Fresh Control hűtőszekrény a leginkább energiatakarékos készülék
a piacon. Az A++ energiaosztályú modellek
45%-os, míg az A+ energiaosztályú modellek 25%-os megtakarítást jelentenek.
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4-SZER

HŰTŐSZEKRÉNYEK

STÍLUSOS, ENERGIATAKARÉKOS HŰTŐSZEKRÉNYEK,
AMELYEKBEN AZ ÉLELMISZER ÍZLETES ÉS FRISS MARAD
AZ ÚJ HŰTŐSZEKRÉNYEK TERVEZÉSEKOR A WHIRLPOOL FOKOZOTTAN
ODAFIGYELT A MINDENKORI FOGYASZTÓI IGÉNYEKRE.

AMI A HŰTŐSZEKRÉNYEKRE ÁLTALÁBAN JELLEMZŐ:*
tet a hűtőtérben, tisztán és higiénikusan
tartja a levegőt, így optimális tárolási feltételeket teremt.

6. ÉRZÉK FRESH CONTROL
A Whirlpool egyedülálló 6. ÉRZÉK Fresh Control
vezérlés technológiája szabályozza a hőmérsékletet és a páratartalmat, hogy a legjobb
körülményeket biztosítsa a hosszan – akár
4-szer hosszabb ideig* - tartó frissességhez.

NATURE FRESH
A Whirlpool túlérést gátló „Nature Fresh” tartók frissen tartják a gyümölcsöt és zöldségeket, akár 40%-kal hosszabb ideig.**

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

ÁRAMKIMARADÁS RIASZTÁS
Automatikusan ellenőrzi a hőmérsékletet az
áramellátás helyreállása után, és jelzi, ha a
hőmérséklet fagypont fölé emelkedett.

6. ÉRZÉK TECHNOLÓGIA
A Whirlpool egyedülálló 6. ÉRZÉK
technológiája folyamatosan igazodik a hőmérséklet változásokhoz, érzékeli, beállítja és szabályozza a hőmérsékletet, hogy az
ételek megjelenése, illata és íze valóban
friss maradjon.

ENERGIATAKARÉKOSSÁG
A Whirlpool A++ energiaosztályú
alul- és felülfagyasztós, valamint az
A+ osztályú Side by Side és Egyajtós
hűtőszekrényei a piacon kapható
legtakarékosabb készülékek közé tartoznak.

ANTIBAKTERIÁLIS
RENDSZER
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.

TÖBBÉ NINCS SZÜKSÉG LEOLVASZTÁSRA
A Whirlpool amerikai típusú és egyajtós készülékei a kényelmes Teljes
NoFrost rendszert alkalmazzák, amely
megakadályozza a hűtőtér jegesedését, ezért
soha sem kell azt leolvasztani. Az alul és felülfagyasztós hűtőknél a NoFrost technológia megfelelő szinten tartja a páratartalmat a hűtőrészben
és megakadályozza a jegesedést a fagyasztóban.

OPTIMÁLIS LEVEGŐKERINGTETÉS
A Multiflow rendszer és az új ultra-hatékony
ventilátor egyenletes hűtött levegőt kering-

*
A készülékeink felszereltsége modelltől függően, termékenként változhat.
** Természetes „Nature Fresh” tartók nélküli azonos hűtővel összehasonlítva
*** Normál izzóval összehasonlítva.
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LED VILÁGÍTÁS
Az új felülről-lefele világító LED világítás bizonyos típusoknál kétszer fényesebb, mint a
hagyományos hűtővilágítás, emellett 4-szer
kevesebb energiát fogyaszt. ***

FEDETT JÉGTÁLCA
Az új jégtálca kiömlés-gátló fedelet kapott, amely megakadályozza, hogy a jégkockák átvegyék a közelben tárolt élelmiszerek szagát, így a koktélok mindig
tökéletesek lehetnek.

SPECIÁLIS REKESZEK ÉS AJTÓPOLCOK:
• Hideg rekesz: Speciális rekesz, amelyben
alacsonyabb a hőmérséklet és ideálisak a
tárolási feltételek a gyorsan romlandó élelmiszerek számára, mint például hús és hal.

HŰTŐSZEKRÉNYEK

• Tejtermék rekesz: Speciálisan leválasztott
rekesz olyan élelmiszerek tárolására, mint
például a vaj. A rekeszben ezek az élelmiszerek jobban elállnak, és nem keverednek
a szagok. A kettős ajtó könnyű hozzáférést
tesz lehetővé.
• Nagy zöldségtároló állítható elválasztólappal: Nagyméretű, típustól függően 32
illetve 39 liter kapacitású gyümölcs- és zöldségtároló, amely beállítható elválasztó lappal
szerelhető fel. Az osztólap ketté nyitva kisebb
tárolóvá alakítható kényes dolgok tárolásához, mint például a szőlő vagy az egres.
• Snack rekesz: Bizonyos típusoknál egy kiegészítő harmadik zöldségtartó található a
hűtőtérben a tárolási lehetőségek kiteljesítése érdekében.
• Gyümölcs- és zöldségrekesz: Egy nagy
fiók, amelynél kézzel állíthatja be a páratartalmat a tárolni kívánt élelmiszereknek
megfelelően.
• Gourmet doboz: Külön rekesz az olyan
ételekhez, mint a sajtok és füstölt húsok, Microban® kezelésének köszönhetően
megakadályozza a baktériumok és szagok
hűtőben való szétterjedését. Megjegyzés:
a Microban® védelem kiegészíti, de nem
helyettesíti a helyes higiéniai gyakorlatot.
• 2 az 1-ben ajtópolc: Maximális rugalmasságot biztosít az alulfagyasztós hűtő-fagyasztó
készülékeknél. A tojástartó normál polcként
is használható kisebb dolgok tárolására.
• Mély ajtópolcok: Extra-mély (130 mm)
polcok, amelyek nem csökkentik a zöldségtároló méretét. Ideálisan használhatók
üvegekhez és gyümölcslevekhez és hasznos
osztóval rendelkeznek, hogy a kisebb dolgok is a helyükön maradjanak.
• Maximális térfogatú ajtópolcok: Egyedülálló kétsoros ajtópolcok a hűtő-fagyasztó
termékcsalád csúcstípusainál. A nagyméretű 2 literes üvegek tarthatók a hátsó sorban, előttük pedig a fél literes üvegek és
dobozos italok kapnak helyet.
• XXL fagyasztó fiókok: A Whirlpool alulfagyasztós hűtő-fagyasztókban lévő extra-nagyméretű fagyasztó fiók ideális a nagyméretű
dolgok számára, illetve gazdaságos helykihasználást tesz lehetővé különböző alakú és
méretű ételtároló dobozok tárolásakor.
• Pizza és XS ajtópolcok: Egyedülállóan újszerű polcok a Whirlpool hűtő-fagyasztók
fagyasztóinak ajtajában: a pizzapolc ideális a fagyasztott pizzák és készételek számára, az XS polc pedig tökéletes a kisebb
jégkrémek vagy rövidital-poharak számára.

GYORS ÜVEGHŰTÉS: PARTI ÜZEMMÓD

SZABADSÁG ÜZEMMÓD

Ez a hasznos funkció gyorsan lehűti a sört
és a bort a fagyasztóban, a fagyás veszélye
nélkül, mindössze 30 perc alatt, így a buli
azonnal indulhat, amikor csak szeretné.

Leszabályozza a hűtőt, amíg távol van. A
belső hőmérsékletet körülbelül 12 °C-on
tartja, hogy minimális energiafogyasztás
mellett ne penészedjen a hűtő és ne keletkezzenek szagok.

FÉLADAGOS FAGYASZTÁS
Elérhető opció az alul- és felülfagyasztós hűtőszekrények bizonyos típusainál. Kikapcsolja a felső és alsó fagyasztó fiókot és a teljes
hűtési energiát a középső fiókra koncentrálja, így kiemelkedő energiatakarékosságot
biztosít, amikor csak kevés dolgot szeretne a
fagyasztóban tartani.

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.

5

MEGFORDÍTHATÓ AJTÓNYITÁS
Az amerikai típusú hűtőszekrények kivételével a Whirlpool hűtőszekrények megfordítható ajtónyitásúak. A készülék ajtónyitásának megfordítása nem minősül garanciális
beavatkozásnak, azonban a művelet során
felmerülő esetleges műszaki nehézségek miatt javasoljuk a Márkaszerviz igénybevételét
ennek elvégzésére! A vásárló vagy más kívülálló által történő beavatkozásból eredő
meghibásodások elhárítása nem tartozik a
jótállási javítások közé, ezekért cégünk nem
tud garanciális felelősséget vállalni.

AMERIKAI TÍPUSÚ HŰTŐSZEKRÉNYEK

WSG5556 A+M

WSG5556 A+W

ALAPTULAJDONSÁGOK:
6. ÉRZÉK funkció
• Készülékszín: Sík felületű, tükrös
fekete ajtó, rejtett fogantyú
• Ajtószín: Tükrös ajtó
• Piktogramos LCD kijelző
• „A+” energiaosztály
• Teljes NoFrost (jegesedésmentes)
működési rendszer
Külső jég- és vízadagoló; Beépített
vízszűrő; Ajtóba épített kivehető
jégtartály; Jégkészítő berendezés;
3+1 üvegpolc (hűtő); 3+1 üvegpolc
(fagyasztó); 515 l teljes hasznos
térfogat; 335 l hűtő hasznos térfogat;
180 l fagyasztó hasznos térfogat;
2 fagyasztó fiók; 12 kg / 24 óra
fagyasztókapacitás; 5 óra visszamelegedési idő

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. ÉRZÉK funkció
• Készülékszín: Sík felületű fehér
ajtó, rejtett fogantyú
• Ajtószín: Fehér
• Piktogramos LCD kijelző
• „A+” energiaosztály
• Teljes NoFrost (jegesedésmentes)
működési rendszer
Külső jég- és vízadagoló; Beépített
vízszűrő; Ajtóba épített kivehető
jégtartály; Jégkészítő berendezés;
3+1 üvegpolc (hűtő); 3+1 üvegpolc
(fagyasztó); 515 l teljes hasznos
térfogat; 335 l hűtő hasznos térfogat;
180 l fagyasztó hasznos térfogat;
2 fagyasztó fiók; 12 kg / 24 óra
fagyasztókapacitás; 5 óra visszamelegedési idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Antibakteriális szűrő; 2 zöldségtartó, 1 frissentartó fiók; 5 ajtórekesz
(hűtő), 2 ajtórekesz (fagyasztó)
Nemesacél palacktartó; Gyorsfagyasztó gomb; Állítható hőmérsékletű fagyasztó

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Antibakteriális szűrő; 2 zöldségtartó, 1 frissentartó fiók; 5 ajtórekesz
(hűtő), 2 ajtórekesz (fagyasztó)
Nemesacél palacktartó; Gyorsfagyasztó gomb; Állítható hőmérsékletű fagyasztó

•

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év):
431
Klímaosztály:
T
Zajszint (dBA):
45
Nettó súly (kg):
126
Méretek:
1780x902x700
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év):
431
Klímaosztály:
SN-T
Zajszint (dBA):
45
Nettó súly (kg):
115
Méretek:
1780x902x700
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

WSN5554 A+X, N

WSF5556 A+X

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. ÉRZÉK funkció
• Készülékszín: Inox; rejtett fogantyú
• Ajtószín: Inox
• Piktogramos LCD kijelző
• „A+” energiaosztály
• Teljes NoFrost (jegesedésmentes)
működési rendszer
Külső jég- és vízadagoló; Beépített
vízszűrő; Ajtóba épített kivehető
jégtartály; Jégkészítő berendezés;
3+1 üvegpolc (hűtő); 3+1 üvegpolc
(fagyasztó); 515 l teljes hasznos
térfogat; 335 l hűtő hasznos térfogat;
180 l fagyasztó hasznos térfogat;
2 fagyasztó fiók; 12 kg / 24 óra
fagyasztókapacitás; 5 óra visszamelegedési idő

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év):
431
Klímaosztály:
SN-T
Zajszint (dBA):
45
Nettó súly (kg):
115
Méretek:
1780x902x700
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

ALAPTULAJDONSÁGOK:
6. ÉRZÉK funkció
• Készülékszín: Inox; egyenes,
hosszú fogantyú
• Ajtószín: Inox
• Piktogramos LCD kijelző
• „A+” energiaosztály
• Teljes NoFrost (jegesedésmentes)
működési rendszer
Külső jég- és vízadagoló; Beépített
vízszűrő; Ajtóba épített kivehető
jégtartály; Jégkészítő berendezés;
3+1 üvegpolc (hűtő); 3+1 üvegpolc
(fagyasztó); 505 l teljes hasznos
térfogat; 325 l hűtő hasznos térfogat;
180 l fagyasztó hasznos térfogat;
2 fagyasztó fiók; 12 kg / 24 óra
fagyasztókapacitás; 5 óra visszamelegedési idő
•

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Antibakteriális szűrő; 2 zöldségtartó, 1 frissentartó fiók; 5 ajtórekesz
(hűtő), 2 ajtórekesz (fagyasztó)
Nemesacél palacktartó; Gyorsfagyasztó gomb; Állítható hőmérsékletű fagyasztó

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év):
431
Klímaosztály:
T
Zajszint (dBA):
45
Nettó súly (kg):
114
Méretek:
1770x902x690
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)
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TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Antibakteriális szűrő; 2 zöldségtartó, 1 frissentartó fiók; 5 ajtórekesz
(hűtő), 2 ajtórekesz (fagyasztó)
Nemesacél palacktartó; Gyorsfagyasztó gomb; Állítható hőmérsékletű fagyasztó

AMERIKAI TÍPUSÚ HŰTŐSZEKRÉNYEK

25RI-D4 PT

WSC5555 A+X

ALAPTULAJDONSÁGOK:
6. ÉRZÉK funkció
• Készülékszín: Ezüstszürke; rövid,
ívelt foganytyú
• Ajtószín: Inox
• Piktogramos LCD kijelző
• „A+” energiaosztály
• Teljes NoFrost (jegesedésmentes)
működési rendszer
Digitális hőmérséklet-beállítás és
kijelzés; Külső jég- és vízadagoló;
Beépített vízszűrő; Ajtóba épített kivehető jégtartály; Jégkészítő berendezés;
3+1 üvegpolc (hűtő); 2 üveg, 2 rácspolc (fagyasztó); 652 l teljes hasznos
térfogat; 430 l hűtő hasznos térfogat;
222 l fagyasztó hasznos térfogat; 2
fagyasztó fiók; 14 kg / 24 óra fagyasztókapacitás; 5 óra visszamelegedési idő

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. ÉRZÉK funkció
• Készülékszín: Ezüstszürke; hosszú
egyenes fogantyú
• Ajtószín: Inox
• Piktogramos LCD kijelző
• „A+” energiaosztály
• Teljes NoFrost (jegesedésmentes)
működési rendszer
Digitális hőmérséklet-beállítás és
kijelzés; Külső jég- és vízadagoló;
Beépített vízszűrő; Ajtóba épített kivehető jégtartály; Jégkészítő berendezés;
3+1 üvegpolc (hűtő); 3+1 üvegpolc
(fagyasztó); 505 l teljes hasznos
térfogat; 325 l hűtő hasznos térfogat;
180 l fagyasztó hasznos térfogat; 2
fagyasztó fiók; 12 kg / 24 óra fagyasztókapacitás; 5 óra visszamelegedési idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Antibakteriális szűrő; 2 zöldségtartó, 1 frissentartó fiók; 6 ajtórekesz
(hűtő), 3 ajtórekesz (fagyasztó);
Gyorshűtés funkció; Gyorsfagyasztó gomb; Állítható hőmérsékletű
fagyasztó

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Antibakteriális szűrő; 2 zöldségtartó, 1 frissentartó fiók; 5 ajtórekesz
(hűtő), 2 ajtórekesz (fagyasztó);
Nemesacél palacktartó; Gyorsfagyasztó gomb; Állítható hőmérsékletű fagyasztó

•

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év):
624
Teljesítményigény (W):
120
Klímaosztály:
N-ST
Zajszint (dBA):
46
Nettó súly (kg):
160
Méretek:
1930x902x799
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év):
431
Teljesítményigény (W):
120
Klímaosztály:
T
Zajszint (dBA):
45
Nettó súly (kg):
112
Méretek:
1772x911x743
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

WSC5533 A+X

WSC5513 A+S

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. ÉRZÉK funkció
• Készülékszín: Ezüstszürke; ívelt,
hosszú fogantyú
• Ajtószín: Inox
• Piktogramos LCD kijelző
• „A+” energiaosztály
• Teljes NoFrost (jegesedésmentes)
működési rendszer
Digitális hőmérséklet-beállítás és
kijelzés; Külső jég- és vízadagoló;
Beépített vízszűrő; Ajtóba épített
kivehető jégtartály; Jégkészítő
berendezés; 3+1 üvegpolc (hűtő);
3+1 üvegpolc (fagyasztó); 515 l
teljes hasznos térfogat; 335 l hűtő
hasznos térfogat; 180 l fagyasztó
hasznos térfogat; 2 fagyasztó fiók;
12 kg / 24 óra fagyasztókapacitás;
5 óra visszamelegedési idő

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év):
438
Klímaosztály:
T
Zajszint (dBA):
45
Nettó súly (kg):
106
Méretek:
1772x911x743
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

ALAPTULAJDONSÁGOK:
6. ÉRZÉK funkció
• Készülékszín: Ezüstszürke; ívelt,
hosszú fogantyú
• Ajtószín: Ezüst
• Piktogramos LCD kijelző
• „A+” energiaosztály
• Teljes NoFrost (jegesedésmentes)
működési rendszer
Digitális hőmérséklet-beállítás és
kijelzés; Külső jég- és vízadagoló;
Beépített vízszűrő; Ajtóba épített
kivehető jégtartály; Jégkészítő
berendezés; 3+1 üvegpolc (hűtő);
3+1 üvegpolc (fagyasztó); 515 l
teljes hasznos térfogat; 335 l hűtő
hasznos térfogat; 180 l fagyasztó
hasznos térfogat; 2 fagyasztó fiók;
12 kg / 24 óra fagyasztókapacitás;
5 óra visszamelegedési idő
•

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Antibakteriális szűrő; 1 zöldségtartó, 1 frissentartó fiók; 5 ajtórekesz
(hűtő), 2 ajtórekesz (fagyasztó);
Gyorsfagyasztó gomb; Állítható
hőmérsékletű fagyasztó

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év):
467
Klímaosztály:
T
Zajszint (dBA):
45
Nettó súly (kg):
98
Méretek:
1772x911x743
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)
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TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Antibakteriális szűrő; 1 zöldségtartó, 1 frissentartó fiók; 5 ajtórekesz
(hűtő), 2 ajtórekesz (fagyasztó);
Gyorsfagyasztó gomb; Állítható
hőmérsékletű fagyasztó

ALULFAGYASZTÓS HŰTŐSZEKRÉNYEK

WBC3546 A+NFCX, W

WBC3746 A+DFCX

ALAPTULAJDONSÁGOK:
6. ÉRZÉK funkció
• „A+” energiaosztály
• Piktogramos LCD-kijelző
• NoFrost működésű fagyasztó
• Digitális hőmérsékletkijelzés
• LED-világítás
1 kompresszor; Üvegpolcok, 350 liter
teljes-; 243 liter hűtő-; 107 liter
fagyasztótérfogat; 12 kg / 24 óra
fagyasztókapacitás; 12 óra visszamelegedési idő; Extra mély ajtó
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Belső ventilátor + Multi-flow légáramlás; Antibakteriális szűrő;
„Nyitott hűtőajtó” jelzés; 3 üvegpolc; 3 + 2 ajtórekesz; 1 frissentartó
fiók; 1 zöldségtartó; 3 fagyasztófiók; Gyorsfagyasztás; Pizzatartó
és fagyitartó a fagyasztóban;
Jégkockatartó; 1 tojástartó
MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év):
328
Teljesítményigény (W):
140
Klímaosztály:
N-T
Zajszint (dBA):
42
Nettó súly (kg):
67
Méretek:
1895x595x680
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

ALAPTULAJDONSÁGOK:
6. ÉRZÉK funkció
• „A+” energiaosztály
• Elektronikus hőmérséklet-beállítás
• Piktogramos LCD-kijelző
Digitális hőmérsékletkijelzés;
1 kompresszor; Üvegpolcok; 365 liter
teljes hasznos térfogat; 242 liter
hasznos hűtőtérfogat; 123 liter
fagyasztótérfogat; 13 kg/24 óra
fagyasztókapacitás; 24 óra visszamelegedési idő; Extra mély ajtó
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Belső ventilátor + Multi-flow
légáramlás; Antibakteriális szűrő;
„Áramkimaradás” jelzés; „Nyitott
hűtőajtó” jelzés; Gyorshűtés;
3 + 1 üvegpolc; 3 + 2 ajtórekesz;
1 zöldségtartó; Gyorsfagyasztás;
3 fagyasztófiók; Pizzatartó és fagyitartó a fagyasztóban; Jégkockatartó; 1 tojástartó;
MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év):
321
Teljesítményigény (W):
100
Klímaosztály:
N-T
Zajszint (dBA):
39
Nettó súly (kg):
67
Méretek:
1895x595x680
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

•

•

WBC37352 A++DFCX, W

WBE3332 A+NFCW

ALAPTULAJDONSÁGOK:
6. ÉRZÉK funkció
• „A++” energiaosztály
• Elektronikus hőmérséklet-beállítás
• LED-sor kijelző
1 kompresszor; Üvegpolcok; 365 liter
teljes hasznos térfogat; 242 liter
hasznos hűtőtérfogat; 123 liter
fagyasztótérfogat; 13 kg / 24 óra
fagyasztókapacitás; 24 óra visszamelegedési idő; Extra mély ajtó

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. ÉRZÉK funkció
• „A+” energiaosztály
• Elektronikus hőmérséklet-beállítás
• LED-sor kijelző
• NoFrost jegesedésmentes
működés (fagyasztó)
1 kompresszor; Üvegpolcok;
320 liter teljes hasznos térfogat;
223 liter hasznos hűtőtérfogat;
97 liter fagyasztótérfogat;
12 kg / 24 óra fagyasztókapacitás;
12 óra visszamelegedési idő;
Normál mélységű ajtó

•

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Belső ventilátor + Multi-flow
légáramlás; Antibakteriális szűrő;
„Áramkimaradás” jelzés; „Nyitott
hűtőajtó” jelzés; 3 + 1 üvegpolc;
4 ajtórekesz; 1 zöldségtartó;
3 fagyasztófiók; Gyorsfagyasztás;
Pizzatartó és fagyitartó a fagyasztóban; Jégkockatartó; 1 tojástartó

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Belső ventilátor + Multi-flow
légáramlás; Antibakteriális szűrő;
Gyorshűtés; 3 + 1 üvegpolc; 4 ajtórekesz; 1 zöldségtartó; 3 fagyasztófiók; Jégkockatartó, fedéllel

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év):
229
Teljesítményigény (W):
100
Klímaosztály:
N-T
Zajszint (dBA):
39
Nettó súly (kg):
67
Méretek:
1895x595x680
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év):
310
Teljesítményigény (W):
150
Klímaosztály:
N-T
Zajszint (dBA):
42
Nettó súly (kg):
65
Méretek:
1895x595x640
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)
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ALULFAGYASZTÓS HŰTŐSZEKRÉNYEK

WBE3322 A+NFW

WBE3321 NFW, S

ALAPTULAJDONSÁGOK:
„A+” energiaosztály
• Elektronikus hőmérséklet-beállítás
• LED-sor kijelző
• NoFrost jegesedésmentes
működés (fagyasztó)
1 kompresszor; Üvegpolcok;
320 liter teljes hasznos térfogat;
223 liter hasznos hűtőtérfogat;
97 liter fagyasztótérfogat;
4,5 kg / 24 óra fagyasztókapacitás;
12 óra visszamelegedési idő; Normál
mélységű ajtó

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• „A” energiaosztály
• Elektronikus hőmérséklet-beállítás
• LED-sor kijelző
• NoFrost jegesedésmentes
működés (fagyasztó)
1 kompresszor; Üvegpolcok;
323 liter teljes hasznos térfogat;
226 liter hasznos hűtőtérfogat;
97 liter fagyasztótérfogat;
4,5 kg / 24 óra fagyasztókapacitás;
12 óra visszamelegedési idő; Normál
mélységű ajtó

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Belső ventilátor + Multi-flow
légáramlás; Antibakteriális szűrő;
Gyorshűtés kapcsoló; 3 + 1 üvegpolc; 4 ajtórekesz; 1 zöldségtartó;
3 fagyasztófiók; Jégkockatartó,
fedéllel

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Gyorshűtés kapcsoló; 3 + 1 üvegpolc; 3 ajtórekesz; 1 zöldségtartó;
3 fagyasztófiók; Jégkockatartó

•

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 368,65
Teljesítményigény (W):
150
Klímaosztály:
N-ST
Zajszint (dBA):
42
Nettó súly (kg):
63
Méretek:
1895x595x640
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 310,25
Teljesítményigény (W):
150
Klímaosztály:
N-T
Zajszint (dBA):
42
Nettó súly (kg):
65
Méretek:
1895x595x640
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

WBE34132 A++X, W

WBE31132 A++ W

ALAPTULAJDONSÁGOK:
A++ energiaosztály
Termosztátos hőmérséklet-beállítás;
1 kompresszor; Üvegpolcok;
341 liter teljes hasznos térfogat;
225 liter hasznos hűtőtérfogat;
116 liter fagyasztótérfogat;
4,5 kg / 24 óra fagyasztókapacitás;
24 óra visszamelegedési idő; Normál
mélységű ajtó

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• „A++” energiaosztály
Termosztátos hőmérséklet-beállítás;
1 kompresszor; Üvegpolcok;
310 liter teljes hasznos térfogat;
194 liter hasznos hűtőtérfogat;
116 liter fagyasztótérfogat;
4,5 kg / 24 óra fagyasztókapacitás;
24 óra visszamelegedési idő; Normál
mélységű ajtó

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Belső ventilátor; Antibakteriális
szűrő; 3 + 1 üvegpolc; 4 ajtórekesz;
1 zöldségtartó; 3 fagyasztófiók;
Jégkockatartó, fedéllel

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Belső ventilátor; Antibakteriális
szűrő; 3 + 1 üvegpolc; 3 ajtórekesz;
1 zöldségtartó; 3 fagyasztófiók;
Jégkockatartó, fedéllel

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év):
222
Teljesítményigény (W):
150
Klímaosztály:
N-T
Zajszint (dBA):
39
Nettó súly (kg):
63
Méretek:
1895x595x640
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év):
211
Teljesítményigény (W):
150
Klímaosztály:
N-T
Zajszint (dBA):
39
Nettó súly (kg):
59
Méretek:
1770x595x640
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

•

9

ALULFAGYASZTÓS HŰTŐSZEKRÉNYEK

WBE3712 A+W

WBE3412 A+X, W

ALAPTULAJDONSÁGOK:
„A+” energiaosztály
Termosztátos hőmérséklet-beállítás;
1 kompresszor; Üvegpolcok;
371 liter teljes hasznos térfogat;
255 liter hasznos hűtőtérfogat;
116 liter fagyasztótérfogat;
4,5 kg / 24 óra fagyasztókapacitás;
24 óra visszamelegedési idő; Normál
mélységű ajtó

ALAPTULAJDONSÁGOK:
„A+” energiaosztály
Termosztátos hőmérséklet-beállítás;
1 kompresszor; Üvegpolcok;
342 liter teljes hasznos térfogat;
226 liter hasznos hűtőtérfogat;
116 liter fagyasztótérfogat;
4,5 kg / 24 óra fagyasztókapacitás;
24 óra visszamelegedési idő;
Normál mélységű ajtó

•

•

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
4 + 1 üvegpolc; 4 ajtórekesz;
1 zöldségtartó; 3 fagyasztófiók;
Jégkockatartó, fedéllel; Megfordítható ajtónyitás

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
3 + 1 üvegpolc; 4 ajtórekesz;
1 zöldségtartó; 3 fagyasztófiók;
Jégkockatartó, fedéllel;
Megfordítható ajtónyitás

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év):
306
Teljesítményigény (W):
150
Klímaosztály:
N-ST
Zajszint (dBA):
39
Nettó súly (kg):
67
Méretek:
2020x595x640
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év):
295
Teljesítményigény (W):
150
Klímaosztály:
N-ST
Zajszint (dBA):
39
Nettó súly (kg):
63
Méretek:
1895x595x640
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

WBE3411 A+W

WBE3112 A+X, W

ALAPTULAJDONSÁGOK:
„A+” energiaosztály; 1 kompresszor
Üvegpolcok; 342 liter teljes hasznos
térfogat; 226 liter hasznos hűtőtérfogat; 116 liter fagyasztótérfogat;
4,5 kg / 24 óra fagyasztókapacitás;
24 óra visszamelegedési idő; Normál
mélységű ajtó

ALAPTULAJDONSÁGOK:
„A+” energiaosztály; Termosztátos
hőmérséklet-beállítás; 1 kompreszszor; Üvegpolcok; 311 liter teljes
hasznos térfogat; 195 liter hasznos
hűtőtérfogat; 116 liter fagyasztótérfogat; 4,5 kg/24 óra fagyasztási
kapacitás; 24 óra visszamelegedési
idő; Normál mélységű ajtó

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
3 + 1 üvegpolc; 3 ajtórekesz;
1 zöldségtartó; 2 fagyasztófiók + 1
lehajtható fedél; Jégkockatartó

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
4 rakodópolc; 3 ajtórekesz;
1 zöldségtartó; 3 fagyasztófiók;
Jégkockatartó fedéllel

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év):
295
Teljesítményigény (W):
150
Klímaosztály:
N-ST
Zajszint (dBA):
39
Nettó súly (kg):
63
Méretek:
1895x595x640
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év):
284
Teljesítményigény (W):
150
Klímaosztály:
N-ST
Zajszint (dBA):
39
Nettó súly (kg):
59
Méretek:
1770x595x640
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)
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FELÜLFAGYASZTÓS HŰTŐSZEKRÉNYEK

WTC3746 A+NFCX

WTC3735 A+NFCX

ALAPTULAJDONSÁGOK:
„A+” energiaosztály
• 6. ÉRZÉK funkció
• NoFrost működési mód
• Piktogramos LCD-kijelző
Elektronikus hőmérséklet-beállítás;
1 kompresszor; Üvegpolcok; 361
liter teljes hasznos térfogat; 294
liter hasznos hűtőtérfogat; 67 liter
fagyasztótérfogat; 6 kg / 24 óra
fagyasztókapacitás; 14 óra visszamelegedési idő

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• „A+” energiaosztály
• 6. ÉRZÉK funkció
• NoFrost működési mód
Elektronikus hőmérséklet-beállítás;
LED kijelző; 1 kompresszor; Üvegpolcok; 361 liter teljes hasznos térfogat; 294 liter hasznos hűtőtérfogat;
67 liter fagyasztótérfogat;
6 kg / 24 óra fagyasztókapacitás;
14 óra visszamelegedési idő;
Megfordítható ajtónyitás

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Belső ventilátor + Multi-flow légáramlás; Antibakteriális szűrő;
Gyorsfagyasztás; Gyorshűtés;
3 + 1 üvegpolc; 3 + 2 ajtórekesz;
1 zöldségtartó; 1 frissen tartó rekesz;
1 fagyasztópolc; 1 pizzatartó;
1 tojástartó

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Belső ventilátor + Multi-flow légáramlás; Antibakteriális szűrő; Gyorsfagyasztó gomb; Állítható hőmérsékletű
fagyasztó; 4 + 1 üvegpolc; 3 + 2
ajtórekesz; 1 zöldségtartó; 1 fagyasztópolc; 1 pizzatartó; 1 tojástartó

•

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év):
307
Teljesítményigény (W):
150
Klímaosztály:
N-T
Zajszint (dBA):
40
Nettó súly (kg):
67
Méretek (mm):
1895x595x680
(Mag.xSzél.xMély.)

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év):
307
Teljesítményigény (W):
150
Klímaosztály:
N-T
Zajszint (dBA):
40
Nettó súly (kg):
67
Méretek:
1895x595x680
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

WTE3322 NFW

WTE31132 A++X

ALAPTULAJDONSÁGOK:
„A” energiaosztály
• NoFrost működési mód
Elektronikus hőmérséklet-beállítás;
LED kijelző; 1 kompresszor; Üvegpolcok; 331 liter teljes hasznos
térfogat; 269 liter hasznos hűtőtérfogat; 62 liter fagyasztótérfogat;
3 kg / 24 óra fagyasztókapacitás;
14 óra visszamelegedési idő;
Megfordítható ajtónyitás

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• „A++” energiaosztály
Termosztátos hőmérséklet-beállítás;
1 kompresszor; Üvegpolcok;
318 liter teljes hasznos térfogat;
230 liter hasznos hűtőtérfogat;
88 liter fagyasztótérfogat;
4 kg / 24 óra fagyasztókapacitás;
30 óravisszamelegedési idő;
Megfordítható ajtónyitás

•

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Belső ventilátor; Antibakteriális
szűrő; Frissen tartó fiók; 3 ajtórekesz; 1 fagyasztópolc; 1 zöldségtartó; 1 tojástartó

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Belső ventilátor + Multi-flow
légáramlás; Antibakteriális szűrő;
Gyorshűtés funkció; 4 + 1 üvegpolc;
3 ajtórekesz; 1 zöldségtartó;
1 fagyasztópolc; 1 tojástartó

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év):
208
Teljesítményigény (W):
150
Klímaosztály:
N-T
Zajszint (dBA):
39
Nettó súly (kg):
53
Méretek:
1725x595x640
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év):
347
Teljesítményigény (W):
150
Klímaosztály:
N-ST
Zajszint (dBA):
40
Nettó súly (kg):
65
Méretek:
1895x595x640
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)
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FELÜLFAGYASZTÓS HŰTŐSZEKRÉNYEK

WTE2511 A+W

WTE3113 A+W,
WTE3113 A+S

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• „A+” energiaosztály
Termosztátos hőmérséklet-beállítás;
1 kompresszor; Üvegpolcok;
252 liter teljes hasznos térfogat;
199 liter hasznos hűtőtérfogat;
53 liter fagyasztótérfogat;
2,5 kg / 24 óra fagyasztókapacitás;
19 óra visszamelegedési idő

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• „A+” energiaosztály
Termosztátos hőmérséklet-beállítás;
1 kompresszor; Üvegpolcok;
318 liter teljes hasznos térfogat;
230 liter hasznos hűtőtérfogat;
88 liter fagyasztótérfogat;
4 kg / 24 óra fagyasztókapacitás;
30 óra visszamelegedési idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
3 + 1 üvegpolc; 4 ajtórekesz;
1 fagyasztópolc; 1 zöldségtartó;
1 tojástartó

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Belső ventilátor; Antibakteriális
szűrő; 3 + 1 üvegpolc; 3 ajtórekesz;
1 fagyasztópolc; 1 zöldségtartó;
1 tojástartó

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 226 ,3
Teljesítményigény (W):
95
Klímaosztály:
SN-ST
Zajszint (dBA):
39
Nettó súly (kg):
50,0
Méretek:
1660x550x580
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 277,0
Teljesítményigény (W):
150
Klímaosztály:
N-ST
Zajszint (dBA):
39
Nettó súly (kg):
53,0
Méretek (mm):
1725x595x640
(Mag.xSzél.xMély.)

ARC 2253

ARC 2223

ARC 1800

ALAPTULAJDONSÁGOK:
„A+” energiaosztály; Termosztátos hőmérséklet-beállítás; 1 kompresszor; Üvegpolcok; 235 liter teljes
hasznos térfogat; 187 liter hasznos hűtőtérfogat;
48 liter fagyasztótérfogat; 2,5 kg / 24 óra fagyasztókapacitás; 16 óra visszamelegedési idő
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
3 + 1 üvegpolc; 4 ajtórekesz; 1 fagyasztópolc;
1 zöldségtartó; 1 tojástartó
MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év):
226,3
Teljesítményigény (W):
140
Klímaosztály:
N-ST
Zajszint (dBA):
40
Nettó súly (kg):
45
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 1440x540x600

ALAPTULAJDONSÁGOK:
„A” energiaosztály; Termosztátos hőmérséklet-beállítás; 1 kompresszor; Üvegpolcok; 235 liter teljes
hasznos térfogat; 187 liter hasznos hűtőtérfogat;
48 liter fagyasztótérfogat; 2,5 kg / 24 óra fagyasztókapacitás; 16 óra visszamelegedési idő
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
3 + 1 üvegpolc; 4 ajtórekesz; 1 fagyasztópolc;
1 zöldségtartó; 1 tojástartó
MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év):
288,4
Teljesítményigény (W):
140
Klímaosztály:
N-ST
Zajszint (dBA):
40
Nettó súly (kg):
45
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 1440x540x600

ALAPTULAJDONSÁGOK:
„A” energiaosztály; Termosztátos hőmérséklet-beállítás; 1 kompresszor; Üvegpolcok; 155 liter teljes
hasznos térfogat; 115 liter hasznos hűtőtérfogat;
40 liter fagyasztótérfogat; 3 kg/24 óra fagyasztási
kapacitás; 9 óra visszamelegedési idő
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
3 rakodópolc; 1 fagyasztópolc; 3 ajtórekesz;
1 zöldségtartó
MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év):
251,85
Teljesítményigény (W):
95
Klímaosztály:
N
Zajszint (dBA):
39
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 1230x500x580
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EGYAJTÓS HŰTŐSZEKRÉNYEK

WM1855 A+X

WM1800 A+W

ALAPTULAJDONSÁGOK:
6. ÉRZÉK funkció
„A+” energiaosztály; Elektronikus (hőszenzoros) hőmérséklet szabályozás; Digitális
hőmérsékletbeállítás; 6 üvegpolc;
5 ajtórekesz; 374 liter hűtő hasznos
térfogat; Állítható magasság (lábak)

ALAPTULAJDONSÁGOK:
„A+” energiaosztály; Termosztátos
hőmérsékletbeállítás; 1 kompreszszor; 6 üvegpolc; 1 multifunkciós
polc; 5 ajtórekesz; 374 liter hűtő
hasznos térfogat

•

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
1 zöldségtartó; 1 tojástartó;
Állítható magasság (lábak)

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Belső ventilátor; Antibakteriális
szűrő a ventilátornál; Gyorshűtés
gomb; Delikát (Gourmet) fiók;
2 zöldségtartó; 1 tojástartó

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 142,35
Teljesítményigény (W):
65
Klímaosztály:
SN-ST
Zajszint (dBA):
40
Nettó súly (kg):
64
Méretek:
1790x596x606
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 142,35
Teljesítményigény (W):
65
Klímaosztály:
SN-ST
Zajszint (dBA):
40
Nettó súly (kg):
64
Méretek:
1790x596x625
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

WM1550 W

ALAPTULAJDONSÁGOK:
„A” energiaosztály; Termosztátos hőmérséklet-beállítás; 1 kompresszor; 3+1 üvegpolc; 4 ajtórekesz;
223 liter teljes hasznos térfogat; 208 liter hűtő
hasznos térfogat; 15 liter fagyasztó hasznos térfogat; 2 kg / 24 óra fagyasztó kapacitás
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Belső ventilátor; 1 zöldségtartó; 1 tojástartó
Állítható magasság (lábak)
MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év):
262,80
Klímaosztály:
N-ST
Zajszint (dBA):
40
Nettó súly (kg):
46
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 1430x550x580

WM1500 W

ARC 104/1/A+

ALAPTULAJDONSÁGOK:
„A” energiaosztály; Termosztátos hőmérséklet-beállítás; 1 kompresszor; 4+1 üvegpolc; 4 ajtórekesz;
240 liter hűtő hasznos térfogat
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
1 zöldségtartó; 1 tojástartó;
Állítható magasság (lábak)
MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év):
165,00
Klímaosztály:
N-ST
Zajszint (dBA):
40
Nettó súly (kg):
45
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 1430x550x580

ALAPTULAJDONSÁGOK:
„A+” energiaosztály; Termosztátos hőmérsékletbeállítás; 1 kompresszor; Üvegpolcok; 103 liter
teljes hasznos hűtőtérfogat; 15 liter teljes hasznos
fagyasztó térfogat; 2 kg/24 óra fagyasztási kapacitás; 10 óra visszamelegedési idő;
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Automata/kézi leolvasztás; 2 rakodópolc; 3 ajtórekesz; 2 zöldségtartó; Jégkockatartó; Állítható
magasság (lábak)
MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év):
164
Teljesítményigény (W):
90
Klímaosztály:
N-ST
Zajszint (dBA):
39
Nettó súly (kg):
32
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 845x540x580
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FAGYASZTÓSZEKRÉNYEK ÉS FAGYASZTÓLÁDÁK

NAGY TUDÁSÚ FAGYASZTÓK AZ ÉTELEK MÉG EGYSZERŰBB
ÉS MÉG HATÉKONYABB TÁROLÁSA ÉRDEKÉBEN
A WHIRLPOOL FAGYASZTÓK FEJLESZTÉSÉNÉL A FŐ SZEMPONT AZ, HOGY EZEK
A KÉSZÜLÉKEK AZ ÖN IGÉNYEINEK MEGFELELŐ, HOSSZÚ TÁVÚ ÉLELMISZERTÁROLÁSI
ÉS ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MEGOLDÁSOKAT BIZTOSÍTSANAK.

AMI A WHIRLPOOL FAGYASZTÓKRA ÁLTALÁBAN JELLEMZŐ:*
ben a víz nem tud kiömleni. A jégkockák a
tartályon belül képződnek, és azokat egy
gomb elforgatásával egy alsó tálcára öntheti.
(NoFrost típusoknál)

érhető, így elkerülhető, hogy egymás hegyénhátán lévő dolgok között kelljen keresgélni.
(NoFrost típusoknál)

KÖNNYÍTETT AJTÓNYITÁS
ECO FUNKCIÓ
Az Eco Funkció további erőforrás-takarékosságot biztosít, amikor a fagyasztót csak részlegesen tölti fel.

JÉGZÓNA
Jól kezelhető tálca a jégtálcák és jégkocka- zacskók higiénikus tárolására. A kis fiók
felhasználható gyümölcsök, például bogyós
gyümölcsök és egyéb kis dolgok gyors fagyasztására is.

Egy könnyen kezelhető fogantyú, valamint
a szekrény belsejében illetve környezetében
lévő légnyomás kiegyenlítésére szolgáló szabadalmaztatott levegőszelep-rendszer egyedülálló kombinációja, amelynek segítségével
9-szer könnyebben nyitható az ajtó, mint a
normál típusoknál.

SPACE+
A Space+ fagyasztók akár 40%-kal több hasznosítható hellyel rendelkeznek, mint a többi azonos méretű fagyasztóláda, azonos A+
energiaosztály mellett.

TELJES NOFROST RENDSZER
A Teljes NoFrost technológia csökkenti a páratartalmat a fagyasztó belsejében,
így megakadályozza a jegesedést, és teljesen
feleslegessé teszi a leolvasztást.

6. ÉRZÉK TECHNOLÓGIA
Intelligens érzékelők figyelik a
hőmérséklet változásait, és automatikusan fokozzák a fagyasztó működését, ha
gyors, energia-hatékony fagyasztásra van
szükség.

ENERGIATAKARÉKOSSÁG
A Whirlpool A++ osztályú készülékei a piacon kapható legtakarékosabb készülékek közé tartoznak.

ÁTTETSZŐ FIÓKOK

MAX SPACE REKESZEK
A Max Space rekeszek 70%-kal magasabbak,
mint a normál fiókok, így két rekesz áll rendelkezésére a nagyobb vagy terjedelmesebb
dolgok elhelyezésére.

KOMPAKT FIÓKOK
A kicsi és közepes méretű dolgok tökéletes
elrendezéséhez. A gyakran használt élelmiszerekhez ideálisak, mint például egy heti
adag kenyér. A fiókok könnyen kivehetők,
tisztíthatók.

BIZTONSÁGI KOSÁR

EASY CUBE

KIS AJTÓ

Zárt tartály jégkészítéshez. Egyszerűen töltse fel vízzel, és tegye be a hűtőbe – eköz-

Ideális tárolási megoldás a fagyasztott pizzák
számára, ez a rekesz gyorsan és könnyen el-

*

Ügyes helyhasznosító megoldás, amely
megoldja a kis, kényes dolgok tárolásának
problémáját, és megakadályozza a szagok
átterjedését.

a készülékeink felszereltsége modelltől függően, termékenként változhat
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Egy pillantással áttekintheti, hogy mi van a
fiókban, és az új áttetsző fiók előlapján lévő
ételnaptár segítségével nyomon követheti az
ételek tárolási idejét.

MEGOSZTOTT FIÓKOK
A könnyen kivehető és tisztítható innovatív fiókokban egyszerűen tárolhat fűszereket, szószokat vagy egyéb olyan apró
dolgokat, amelyek könnyen eltűnhetnek a
nagyobb dobozok alatt, és sokszor nehezen találhatók meg. (NoFrost típusoknál)

FAGYASZTÓSZEKRÉNYEK

WV1843 A+NFX

WV1660 A+NFW

ALAPTULAJDONSÁGOK:
6. ÉRZÉK funkció
• „A+” energiaosztály
• NoFrost jegesedésmentes
működési mód
228 liter teljes hasznos térfogat;
3 normál + 2 MAX méretű átlátszó
fagyasztófiók; 1 átlátszó lehajtható
fedél + 1 pizzarekesz; 18 kg / 24 óra
fagyasztókapacitás; 24 óra visszamelegedési idő; Megfordítható ajtónyitás

ALAPTULAJDONSÁGOK:
6. ÉRZÉK funkció
• „A+” energiaosztály
• NoFrost jegesedésmentes
működési mód
195 liter teljes hasznos térfogat;
2 normál + 2 MAX méretű fagyasztófiók; 1 átlátszó lehajtható fedél + 1
pizzarekesz; 18 kg / 24 óra fagyasztókapacitás; 24 óra visszamelegedési idő; Megfordítható ajtónyitás

•

•

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Elektronikus hőmérséklet-beállítás;
Digitális hőmérsékletjelzés; Memóriafunkció hiba esetén; Gyorsfagyasztó gomb; Gyorsfagyasztó;
automata kikapcsolás; Ki/be működésjelző lámpa; Vészjelző lámpa
„Nyitott ajtó” jelzés; 2 db fedeles
jégkockatartó

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Elektronikus hőmérséklet-beállítás;
Gyorsfagyasztó gomb; Gyorsfagyasztó automata kikapcsolás;
Ki/be működésjelző lámpa; Vészjelző lámpa; „Nyitott ajtó” jelzés;
2 db jégkockatartó
MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év):
266
Teljesítményigény (W):
85
Klímaosztály:
SN-T
Zajszint (dBA):
43
Nettó tömeg (kg):
63
Méretek:
1590x596x606
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év):
292
Teljesítményigény (W):
85
Klímaosztály:
SN-T
Zajszint (dBA):
43
Nettó tömeg (kg):
71
Méretek:
1790x596x625
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

WV1460 A+NFW

WV1800 A+W

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. ÉRZÉK funkció
• „A+” energiaosztály
• NoFrost jegesedésmentes
működési mód
163 liter teljes hasznos térfogat;
1 normál + 2 MAX méretű átlátszó
fagyasztófiók; 1 átlátszó lehajtható fedél + 1 pizzarekesz; 20 kg /
24 óra fagyasztókapacitás; 28 óra
visszamelegedési idő; Megfordítható
ajtónyitás

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• „A+” energiaosztály;
235 liter teljes hasznos térfogat;
Fagyasztófiókok/ kosarak száma: 5;
Fagyasztófiókok kivitele: 3+2 MAX
átlátszó fiók; Fagyasztórekeszek
(lehajtható ajtóval): 2 átlátszó fedél;
24 kg/24 óra fagyasztási kapacitás;
22 óra visszamelegedési idő;
Megfordítható ajtónyitás
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Mechanikus termosztát; Állítható
hőmérséklet; Gyorsfagyasztó gomb;
Ki/be lámpa; Vészjelző lámpa; 2 db
jégkockatartó

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Elektronikus hőmérséklet-beállítás;
Gyorsfagyasztó gomb; Gyorsfagyasztó automata kikapcsolás;
Ki/be működésjelző lámpa; Vészjelző lámpa; „Nyitott ajtó” jelzés;
2 db jégkockatartó

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év):
266
Teljesítményigény (W):
110
Klímaosztály:
SN-T
Zajszint (dBA):
42
Nettó tömeg (kg):
71
Méretek:
1790x596x606
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év):
244
Teljesítményigény (W):
95
Klímaosztály:
SN-T
Zajszint (dBA):
43
Nettó tömeg (kg):
51
Méretek:
1390x596x606
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)
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FAGYASZTÓSZEKRÉNYEK

WV1660 A++W

WV1400 A+W

ALAPTULAJDONSÁGOK:
6. ÉRZÉK funkció
• „A++” energiaosztály
202 liter teljes hasznos térfogat;
2 normál + 2 MAX méretű átlátszó
fagyasztófiók; 2 átlátszó lehajtható
fedél; 24 kg / 24 óra fagyasztókapacitás; 33 óra visszamelegedési idő;
Megfordítható ajtónyitás

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• „A+” energiaosztály;
170 liter teljes hasznos térfogat;
Fagyasztófiókok/kosarak száma: 3;
Fagyasztófiókok kivitele: 1+2 MAX
átlátszó fiók; Fagyasztórekeszek
(lehajtható ajtóval): 2 átlátszó fedél;
20 kg/24 óra fagyasztási kapacitás;
23 óra visszamelegedési idő;
Megfordítható ajtónyitás

•

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Elektronikus hőmérséklet-beállítás;
Gyorsfagyasztó gomb; Gyorsfagyasztó automata kikapcsolás;
Ki/be működésjelző lámpa; Vészjelző lámpa; „Nyitott ajtó” jelzés;
2 db jégkockatartó

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Mechanikus termosztát; Állítható
hőmérséklet; Gyorsfagyasztó gomb;
Ki/be lámpa; Vészjelző lámpa; 2 db
jégkockatartó
MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év):
223
Teljesítményigény (W):
110
Klímaosztály:
SN-ST
Zajszint (dBA):
40
Nettó tömeg (kg):
55
Méretek:
1390x596x606
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év):
175
Teljesítményigény (W):
110
Klímaosztály:
SN-T
Zajszint (dBA):
41
Nettó tömeg (kg):
63
Méretek:
1590x596x606
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

WV1500 W
ALAPTULAJDONSÁGOK:
• „A” energiaosztály
165 liter teljes hasznos térfogat;
6 átlátszó fagyasztófiók; 8 kg / 24
óra fagyasztó; 17 óra visszamelegedési idő; Megfordítható ajtónyitás
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Termosztátos hőmérséklet-beállítás;
1 db jégkockatartó
MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év):
249
Klímaosztály:
N-ST
Zajszint (dBA):
40
Nettó tömeg (kg):
50
Méretek:
1430x550x580
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)
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FAGYASZTÓLÁDÁK

WH3910 A+E

WH3210 A+E

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. ÉRZÉK funkció
• „A+” energiaosztály
• Elektronikus (hőszenzoros) hőmérséklet-beállítás
Gazdaságos (eco) beállítási lehetőség; 388 liter teljes hasznos térfogat; 4 fagyasztókosár; 19 kg / 24 óra fagyasztókapacitás; 33 óra visszamelegedési idő
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Gyorsfagyasztó funkció; Rakodótér elválasztóbetét; Ellensúlyozott fedél; Biztonsági zár; Belső világítás; Vészjelző lámpa; Működésjelző (Be/Ki) lámpa;
2 mozgatógörgő, 2 láb; Olvadékvíz-kivezetés elölről
MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év):
317,55
Klímaosztály:
SN-T
Zajszint (dBA):
41
Nettó súly (kg):
49
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
885x1345x660
Belső méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
726x1229x484

ALAPTULAJDONSÁGOK:
6. ÉRZÉK funkció
• „A+” energiaosztály
• Elektronikus (hőszenzoros) hőmérséklet-beállítás;
Gazdaságos (eco) beállítási lehetőség; 310 liter teljes hasznos térfogat;
2 fagyasztókosár; 18 kg / 24 óra fagyasztókapacitás; 33 óra visszamelegedési idő
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Gyorsfagyasztó funkció; Rakodótér elválasztóbetét; Ellensúlyozott fedél;
Biztonsági zár; Belső világítás; Vészjelző lámpa; Működésjelző (Be/Ki)
lámpa; 2 mozgatógörgő, 2 láb; Olvadékvíz-kivezetés elölről
MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év):
277,40
Teljesítményigény (W):
125
Klímaosztály:
SN-T
Zajszint (dBA):
41
Nettó súly (kg):
44
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
885x1120x660
Belső méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
726x1004x484

WH 2310 A++E

WH 2010 A+E

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. ÉRZÉK funkció
„A++” energiaosztály; 225 liter teljes hasznos térfogat; Elektronikus
(hőszenzoros) hőmérséklet-beállítás; Gazdaságos (eco) beállítási lehetőség;
Fagyasztókosarak száma: 2; 23 kg/24 óra fagyasztási kapacitás;
50 óra visszamelegedési idő
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Gyorsfagyasztó funkció; Rakodótér elválasztóbetét; Ellensúlyozott fedél;
Biztonsági zár; Belső világítás; Vészjelző lámpa; Működésjelző (Be/Ki)
lámpa; Mozgatógörgők; Olvadékvíz-kivezetés elölről
MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év):
164,25
Teljesítményigény (W):
90
Klímaosztály:
SN-T
Zajszint (dBA):
40
Nettó súly (kg):
48
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
885x1120x660

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. ÉRZÉK funkció
• „A+” energiaosztály; 204 liter teljes hasznos térfogat; Elektronikus
(hőszenzoros) hőmérséklet-beállítás; Gazdaságos (eco) beállítási lehetőség;
Fagyasztókosarak száma: 1; 15 kg/24 óra fagyasztási kapacitás; 36 óra visszamelegedési idő
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Gyorsfagyasztó funkció; Ellensúlyozott fedél; Biztonsági zár; Vészjelző lámpa;
Működésjelző (Be/Ki) lámpa; Mozgatógörgők/lábak: 2 láb/2 görgő; Olvadékvíz-kivezetés elölről
MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év):
222,65
Teljesítményigény (W):
75
Klímaosztály:
SN-T
Zajszint (dBA):
41
Nettó tömeg (kg):
36
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
865x806x648

•
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MOSÓGÉPEK

INNOVATÍV MOSÓGÉPEK AZ ÖN IGÉNYEIRE SZABVA
FOKOZOTT FIGYELMET FORDÍTOTTUNK AZOKRA AZ EGYRE FEJLETTEBB FUNKCIÓKRA
(ENERGIATAKARÉKOS, KÖRNYEZETBARÁT, GYENGÉD A KÜLÖNBÖZŐ RUHATÍPUSOKHOZ
ÉS SZÍNEKHEZ STB.), AMELYEK A KUTATÁSOK ÉS FOGYASZTÓI VISSZAJELZÉSEK
ALAPJÁN FONTOSAK EGY MOSÓGÉP KIVÁLASZTÁSÁNÁL.

AMI A WHIRLPOOL MOSÓGÉPEKRE ÁLTALÁBAN JELLEMZŐ:*
A

-30%

ENERGIATAKARÉKOSSÁG

A – 30 %: A Whirlpool új elöltöltős
mosógépei, amelyeket az „adott kategóriában a legjobb” energiatakarékosság jellemez,
30 %-kal kevesebb energiát fogyasztanak, mint a normál A osztályú készülékek.
(Eco pamut 60°C-os program)

A

A – 20%: Kategóriájában a leghatékonyabb készülékként, a Green
Generation felültöltős mosógép akár 20%-al
kevesebb energiát fogyaszt, mint a hagyományos A energiaosztályú modellek.
-20%

MICROBAN ANTIBAKTERIÁLIS KEZELÉS

TAKARÉKOSKODÁS AZ ERŐFORRÁSOKKAL

EGY GOMBNYOMÁSOS PROGRAMVÁLASZTÁS

A Whirlpool 6. ÉRZÉK mosógépek tökéletesen
kezelik és tisztítják az összes ruhafajtát és
akár 30%-os energiát, vizet és időt takarítanak meg.

Válassza csak ki az anyagfajtát és nyomja meg a
start gombot. A 6. ÉRZÉK automatikusan állítja
be az összes paramétert, hogy biztosítsa a legjobb eredményt a kijelzőn visszajelzett idővel,
hőmérséklettel és centrifuga sebességgel.

6. ÉRZÉK TECHNOLÓGIA
Intelligens érzékelők felismerik a
mosnivaló mennyiségét és automatikusan
szabályozzák az erőforrásokat, nyomon követik a mosási programot és kiemelkedő eredményt biztosítanak.

*

Ennek a kezelésnek köszönhetően a mosógép
hosszabb ideg tiszta, friss és higiénikusabb
marad. A Whirlpool a Microban® (az antibakteriális megoldások fő szállítója) társasággal
közösen olyan speciális kezelést dolgozott
ki, amely megakadályozza a baktériumok
szaporodását, a szagok és a penész kialakulását a mosószer-adagoló fiókban, a mosógép
fokozottan érzékeny részén (bizonyos típusoknál). A felültöltős készülékeknél a mosószer-adagoló a könnyebb tisztítás érdekében
kivehető és több rekeszből áll, hogy megkönnyítse a helyes mosószeradag kimérését.

VASALÁSKÖNNYÍTŐ OPCIÓ
A Whirlpool vasaláskönnyítő opció gyengédebb centrifugázással és öblítéssel
mossa ki a ruhát. Az anyag kevésbé gyűrődik
és ráncolódik, ezért könnyebben és gyorsabban
vasalható.

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.

A készülékeink felszereltsége modelltől függően, termékenként változhat
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CLEAN+ OPCIÓ
Ez a speciális opció optimalizálja
a folttisztító egyes aktív összetevőinek hatékonyságát, segít megszabadulni a makacs
foltoktól, még alacsony hőmérsékleteken is.

MOSÓGÉPEK

SPECIÁLIS ERŐFORRÁS-TAKARÉKOS
PROGRAMOK AZ ÖN IGÉNYEI SZERINT
Szeretne jobban takarékoskodni az energiával, vízzel vagy idővel? A Whirlpool számos
speciális programot kínál, amelyek segítségével igényei szerint lehet takarékos:
• SuperEco energiatakarékos
program: Ha sok ideje van, miért
ne takarékoskodna az energiával? Ez a program az energiafelhasználást optimalizálja,
amellyel teljes terhelésnél akár 30%-ot* is
megtakaríthat a csökkentett centrifugálásnak, a hosszabb idejű áztatásnak és a kíméletesebb fűtésnek köszönhetően.
• AquaEco víztakarékos program:
A víz olyan erőforrás, amellyel érdemes takarékoskodni. Ez a természetbarát
program ideális kis mennyiségű (2-3 kg) és
enyhén szennyezett mosnivalóhoz; akár 50%kal kevesebb vizet használ fel, mint a normál
Whirlpool Napi 40 °C-os program.
• Speed ’15 időtakarékos program: Van, amikor gyorsan kell elintézni bizonyos dolgokat. A Speed ’15 programmal időt takaríthat meg: az enyhén
szennyezett ruhaneműt mindössze 15 perc
alatt kimossa.
• Eco pamut: Ez a program megnövelt időtartama révén lehetővé teszi
a takarékos energia- és vízfogyasztást, miközben megtartja a jó mosási eredményeket. Erősen szennyezett és erős, 60 °C-on mosható ruhanemű, mint például ágynemű, asztalnemű,
törölközők, ingek stb.

KÉSLELTETETT INDÍTÁS
Állítsa be a mosóprogram indítását olyan
időpontra, amikor az a legkényelmesebb vagy
legelőnyösebb – például éjszakára, amikor az
áramdíj alacsonyabb. Az időzítő segítségével
akár 23 órával is késleltetheti a program indítását.

pusoknál az innovatív kezelőlapon központi
nyomógombok és LCD kijelző található a teljes visszajelzés és magától értetődő, egyszerű programozás érdekében.

VÍZVÉDELMI RENDSZER
A maximális vízszivárgás elleni biztonság érdekében a Whirlpool család bizonyos típusai
további biztonsági funkcióval rendelkeznek,
amely szivárgás esetén azonnal lezárja a vízellátást.

• Sötét ruhákhoz való program:
védi a fekete és sötét színű ruhadarabokat a kifakulás ellen.
• Világos ruhákhoz való program:
tökéletesen tisztára mossa a világos színeket, a ruhadarabok nem veszik át
egymás színét.

BIZTONSÁGOS GYERMEKZÁR
A Whirlpool LCD mosógépeken található biztonsági zár letiltja a kezelőpanelt,
hogy a gyerekek véletlenül ne állíthassák el
a beállításokat és ne indíthassák el a gépet.
Csak egyszer kell beállítani, és attól kezdve a
gép automatikusan használja a zárat.

ÚJ MEGOLDÁSOK A MOSÁS TERÉN
AZ ÉREZHETŐ KÜLÖNBSÉGÉRT, TETSZÉSE SZERINT VÁLOGATHATJA
ÖSSZE A MOSNIVALÓT
A Whirlpool mosógépei egyedülálló módon
alkalmazkodnak az Ön mosási szokásaihoz,
mivel a programok most még átláthatóbb
logika szerinti csoportokat képeznek: színtípus, kelmetípus, kevert és speciális darabok.
Ezért bárhogy is válogatja össze a mosnivalót, azonnal megtalálhatja a megfelelő programcsoportot. A programozás szerfelett gyors
és könnyű az új, intuitív kezelőlap elrendezésnek és a programok széles választékának
köszönhetően.

TELJES SZEMÉLYRE SZABHATÓSÁG
Hozzon létre és tároljon saját, igényeinek
megfelelő személyes programokat a memória gomb segítségével. Létrehozhat olyan
testre szabott programot, amelyet a család
bármelyik tagja egyetlen gombnyomással elindíthat. A gép akár 7 programot is képes
megjegyezni.

• Fehér program: gondoskodik arról, hogy a fehér tökéletesen fehér
maradjon.
• Kevert program: ez az innovatív
új program színben és/vagy anyagfajtában kevert mosnivalók esetén optimális.
Az összes program a 6. ÉRZÉK technológiát
használja a mosási paraméterek optimalizálására mindegyik szín-programnál, a kelmetípustól függetlenül.

ANTIBAKTERIÁLIS PROGRAM
80 °C vagy magasabb hőmérsékleten
ez a program megöli a baktériumok 99,999%át, ezért tökéletes választás ágynemű, gyermekruházat vagy bármely egyéb olyan mosnivaló számára, amelyet valóban fertőtleníteni
kell. (A 2001. novemberi NF EN 13697 szabvány módszertanához hasonlóan tesztelve.)

GYAPJÚ ÉS KÉZIMOSÁS PROGRAMOK
Mostantól nyugodtan beteheti a gépbe a
gyapjú ruhákat is. A Woolmark „gépben mosható” vagy „kézzel mosandó” jelzéssel ellátott
ruhák már biztonságosan moshatók ezekkel
az új programokkal, amelyet a The Woolmark
Company társaság is tesztelt és jóváhagyott.
(Gyapjú program és Kézi mosás 40 °C).

FEHÉRNEMŰ PROGRAM

SEGÍTŐKÉSZ KIJELZÉSEK

A SZÍNEK TÖKÉLETES MEGŐRZÉSÉRE
KÉSZÜLT

Az LCD kijelző végigvezeti Önt a programválasztáson, és folyamatosan tájékoztatja
a mosási program közben. A BlueTouch tí-

Szín- vagy kelmefajta szerint válogatja öszsze a mosnivalókat, vagy inkább keveri az
anyagokat? A különböző színekhez tervezett

*
**

egyedülálló programválasztékkal minden eddiginél kiválóbb mosási és ruhaápolási eredményt érhetünk el.

A 9 kg-os és az 1 kg-os mosnivaló mennyiséget összehasonlítva 6. ÉRZÉK funkcióval rendelkező gépen, Pamut 60° programmal
A meleg vizes opcióval nem rendelkező Whirlpool mosógéppel összehasonlítva teljes terhelésnél, 40°-os programnál
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Külön program a kényes darabokhoz, amellyel mindenfajta fehérneműt biztonságosan kimoshat: biztos lehet abban,
hogy a gép kíméletesen, de nagy hatékonysággal tisztítja a ruhát.

MOSÓGÉPEK

NAPI 40 °C PROGRAM
A Napi 40 program a napi általános igényekhez készült: tipikus vegyes
pamut és szintetikus szálas ruhák mosása
40 °C-on mindössze 60 perc alatt, tökéletes
eredménnyel.

FARMER PROGRAM
A Whirlpool ezt a speciális, 3 kg ruhához való programot kifejezetten a kedvelt
„laza” ruházathoz fejlesztette ki. Tökéletesen használható a normál szennyezettségű
pamutruházat és farmer-jellegű ruhadarabok
mosására.

ECO OPCIÓ
Módosított hõmérsékletprofillal és
egy kissé hosszabb mosási idõtartammal a kiváló mosási eredmény és a még alacsonyabb energiafogyasztás optimális kombinációját éri el.

ELŐMOSÁS OPCIÓ
Csak erősen szennyezett ruhanemű
esetén (például homok, szemcsés szennyeződés) válassza. A ciklus időtartamát kb. 15
perccel hosszabbítja meg.

ÚJ, KORSZERŰ, CSENDES
MŰKÖDÉSŰ MOTOR

ÚJ FUNKCIÓ: MOSÓSZERADAGOLÁSI JAVASLAT

Az elöltöltős mosógépek egyes új modelljei
már a legkorszerűbb hajtástechnikát jelentő
indukciós motorral (3-fázisú, frekvencia és
feszültségvezérelt, szénkefe nélküli aszinkronmotor) kerülnek gyártásra, amellyel a
Whirlpool jóval csendesebb működésű (-5
dB), kisebb vibrációval rendelkező és hoszszabb élettartamot kínáló készülékekkel bővíti választékát.

A mosószer a legdrágább eleme a mosásnak, mégis sokszor indokolatlanul
sokat használnak, ami felesleges felesleges költséget, túlzott környezeti terhelést, többlet vízfogyasztást (plusz öblítés) és a programidő növekedését jelent.
A Whirlpool új mosógépei az alábbi szempontok figyelembevételével, javaslatot tesznek a
megfelelő mennyiségű mosószer adagolására:

FORRÓ VIZES RENDSZER (AWOE
91400/1)

NAGY MÉRETŰ RUHÁK /
PAPLAN PROGRAM

- vízkeménység (lágy, közepes, kemény)
- ruhafajta (a kiválasztott mosóprogram
alapján)
- mosószerfajta (gyapjú/kézi-, vagy sötétmosáshoz használt mosószer)
- szennyezettségi szint (gyenge, közepes,
erős)
- ruhamennyiség (a behelyezett ruha tényleges mennyisége alapján)

Ezzel a speciális programmal a hatalmas dobnak köszönhetően egyetlen nagyobb mosnivalót, például paplant is betehet a mosógépbe.

Az LCD-kijelzőn megjelenik a javasolt mosószermennyiség ml-ben.

A forró vizes opcióval komoly, akár 60%-os
energiafogyasztás csökkenés is elérhető, mivel napcella vagy más alternatív energiaforrás által felmelegített vizet használhat.

INTENZÍV ÖBLÍTÉS OPCIÓ
Több öblítővíz kerül felhasználásra
és hosszabb az öblítési ciklus. Ez a funkció
különösen alkalmas nagyon lágy vízzel rendelkező területeken, csecsemőruházat illetve
érzékeny bőrűek ruháinak mosásakor.

ÖBLÍTŐSTOP OPCIÓ
A ruha az utolsó öblítővízben marad a befejező centrifugálási ciklus végrehajtása nélkül, ezáltal a ruha kevésbé gyűrődik
össze és nem színeződik el. Ez különösen
hasznos olyankor, ha a centrifugálást egy
későbbi időpontra kívánja halasztani, vagy
csak vízleeresztést kíván végezni.

KÖNNYEN HOZZÁFÉRHETŐ SZÖSZSZŰRŐ
A szösz-szűrő a felültöltős gépek elején található, így könnyen kivehető és tisztítható.

Elöltöltős mosógépek
6. ÉRZÉK AQUASTEAM
(AQUASTEAM 9701)
A gőz természetes erejét hasznosítja a makacs foltok kíméletes eltávolítása és a ruhák
fertőtlenítése érdekében, még alacsony hőmérsékleten is.
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ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK

AWM 1011

AQUASTEAM 9701

MŰSZAKI ADATOK:

MŰSZAKI ADATOK:

Energiafogyasztás (kWh):
1,87
Vízfogyasztás (liter):
86
Mosási időtartam (perc):
171
Mosódob mérete (liter):
92
Mosási zajszint (dBA):
56
Centrifuga zajszint (dBA):
74
Nettó tömeg (kg):
105
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
965x686x785

Energiafogyasztás (kWh):
1,17
Vízfogyasztás (liter):
64
Mosódob mérete (liter):
64
Mosási zajszint (dBA):
57
Centrifuga zajszint (dBA):
77
Nettó tömeg (kg):
80
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
850x600x600

A

A

-10%

-30%

ALAPTULAJDONSÁGOK: 6. ÉRZÉK funkció; Elektronikus vezérlés;
Multifunkciós kijelző; „A+” energiaosztály; „A” mosóhatás; 1200 ford./perc;
15 program; 11 kg mosási kapacitás; Szabályozható hőmérséklet; Folyamatos
indításkésleltetés; Maradékidő kijelzés; Vasaláskönnyítő opció; Túlhabzás
figyelés/védelem; Kiegyensúlyozó rendszer; Öblítőstop; Intenzív öblítés;
Előmosás; Energiatakarékos mosás (ECO); Kedvenc mosás (memória) gomb;
Antibakteriális bevonat a mosószertartóban; AquaStop vízvédelem;
Szabályozható centrifuga

ALAPTULAJDONSÁGOK: 6. ÉRZÉK funkció; 9 kg (pamut) mosható ruhamenynyiség; 1200 ford./perc centrifuga-fordulatszám; „A+++” energiaosztály;
„A” mosóhatás; Elektronikus vezérlés; Multifunkciós, piktogramos LCD-kijelző, érintőszenzorral; 10-állású érintőszenzoros programválasztó; LCD-kijelzőn
állítható hőmérséklet és centrifuga; 1-23 óra indításkésleltetés; Maradékidő
kijelző; Túlhabzás figyelés; Kiegyensúlyozó rendszer; Előmosás; Eco funkció;
Vasaláskönnyítő opció; Intenzív öblítés; Kedvenc mosás (memória) gomb;
Antibakteriális bevonatú mosószertartó; AquaStop vízvédelem

FONTOSABB PROGRAMOK: Pamut, antibakteriális/higiéniai program; Közös
mosó- és folttisztítószer funkció (Clean+); Szuper Eco program; Pamut
program; Farmerprogram; Szabadidő/sportruházat program; Kímélő program;
Gyapjú program; Kézimosás program; Rapid Plus gyorsprogram (30 °C/30 perc);
Napi gyorsprogram (60 perc); Nagyméretű ruhamosási lehetőség

FONTOSABB PROGRAMOK: Gőz folteltávolító, fertőtlenítő, ruhafrissítő,
géptisztító funkciók; Pamut program; Vegyes (műszál) program; Kézimosás/
Woolmark gyapjúprogram; 15-perces ruhafrissítő program; AquaEco víztakarékos program; SuperEco energiatakarékos pamutprogram; Külön fehér/világos/
sötét mosóprogramok; Napi vegyes program (40 ºC/60 perc)

AWOE 91400/1

AWOE 7759

MŰSZAKI ADATOK:

MŰSZAKI ADATOK:

Energiafogyasztás (kWh):
1,17
Vízfogyasztás (liter):
69
Mosódob mérete (liter):
64
Mosási zajszint (dBA):
59
Centrifuga zajszint (dBA):
79
Nettó tömeg (kg):
72
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
850x600x600

Energiafogyasztás (kWh):
0,91
Vízfogyasztás (liter):
56
Mosódob mérete (liter):
58
Mosási zajszint (dBA):
57
Centrifuga zajszint (dBA):
77
Nettó tömeg (kg):
80
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
850x600x600

A

A

-30%

-30%

ALAPTULAJDONSÁGOK: 6. ÉRZÉK funkció; Melegvíz-csatlakozás!; 9 kg
(pamut) mosható ruhamennyiség; 1400 ford./perc centrifuga-fordulatszám;
„A+++” energiaosztály; „A” mosóhatás; Elektronikus vezérlés; Multifunkciós,
piktogramos LCD-kijelző; 14-állású programválasztó; LCD-kijelzőn állítható
hőmérséklet; 1-23 óra indításkésleltetés; Maradékidő kijelző; Túlhabzás
figyelés; Kiegyensúlyozó rendszer; Vasaláskönnyítő opció; Öblítőstop; Intenzív
öblítés; Előmosás; Kedvenc mosás (memória) gomb; Antibakteriális bevonatú
mosószertartó; AquaStop vízvédelem

ALAPTULAJDONSÁGOK: 6. ÉRZÉK funkció; Új, csendes működésű CIM-motor;
7 kg (pamut) mosható ruhamennyiség; 1400 ford./perc centrifuga-fordulatszám;
„A+++” energiaosztály; „A” mosóhatás; Elektronikus vezérlés; Multifunkciós,
piktogramos LCD-kijelző; 14-állású programválasztó; LCD-kijelző állítható
hőmérséklet és fordulatszám; 1-23 óra indításkésleltetés; Maradékidő kijelző;
Túlhabzás figyelés; Kiegyensúlyozó rendszer; Eco funkció pamut és műszál
programhoz; Öblítőstop; Intenzív öblítés; Előmosás; Kedvenc mosás (memória)
gomb; Antibakteriális bevonatú mosószertartó; AquaStop vízvédelem

FONTOSABB PROGRAMOK: Pamut, antibakteriális/higiéniai program; Szuper
Eco program; Pamut program; Farmerprogram; Szabadidő/sportruházat
program; Kímélő program; Gyapjú program; Kézimosás program; Napi gyorsprogram (60 perc); 15-perces ruhafrissítő program; Nagyméretű ruhamosás
(takaró, paplan)

FONTOSABB PROGRAMOK: Pamut, antibakteriális/higiéniai program; Pamut
program; Vegyes (műszál) program; Kímélő program; Woolmark gyapjú program; Kézimosás program; Farmerprogram; Nagyméretű ruhamosás (takaró, paplan); Szabadidő/sportruházat program; Szuper Eco energiatakarékos program
Napi gyorsprogram (60 perc); 15-perces ruhafrissítő program
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ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK

AWOE 8759 S

AWOE 8759

MŰSZAKI ADATOK:

MŰSZAKI ADATOK:

Energiafogyasztás (kWh):
1,04
Vízfogyasztás (liter):
64
Mosódob mérete (liter):
60
Mosási zajszint (dBA):
59
Centrifuga zajszint (dBA):
78
Nettó tömeg (kg):
78
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
850x595x600

Energiafogyasztás (kWh):
1,04
Vízfogyasztás (liter):
64
Mosódob mérete (liter):
60
Mosási zajszint (dBA):
57
Centrifuga zajszint (dBA):
77
Nettó tömeg (kg):
78
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
850x600x600

A

A

-30%

-30%

ALAPTULAJDONSÁGOK: 6. ÉRZÉK funkció; 8 kg (pamut) mosható ruhamennyiség; 1400 ford./perc centrifuga-fordulatszám; „A+++” energiaosztály;
„A” mosóhatás; Elektronikus vezérlés; Multifunkciós, piktogramos LCD-kijelző;
14-állású programválasztó; LCD-kijelzőn állítható hőmérséklet és centrifuga;
1-23 óra indításkésleltetés; Maradékidő kijelző; Mosószeradagolási javaslat;
Szennyezettségi fokozat állítás; Túlhabzás figyelés; Kiegyensúlyozó rendszer;
Öblítőstop; Intenzív öblítés; Előmosás; Vasaláskönnyítő opció; Antibakteriális
bevonatú mosószertartó

ALAPTULAJDONSÁGOK: 6. ÉRZÉK funkció; Új, csendes működésű CIM-motor;
8 kg (pamut) mosható ruhamennyiség; 1400 ford./perc centrifuga-fordulatszám;
„A+++” energiaosztály; „A” mosóhatás; Elektronikus vezérlés; Multifunkciós,
piktogramos LCD-kijelző; 14-állású programválasztó; LCD-kijelző állítható
hőmérséklet és fordulatszám; 1-23 óra indításkésleltetés; Maradékidő kijelző;
Túlhabzás figyelés; Kiegyensúlyozó rendszer; Eco funkció pamut és műszál
programhoz; Öblítőstop; Intenzív öblítés; Előmosás; Kedvenc mosás (memória)
gomb; Antibakteriális bevonatú mosószertartó; AquaStop vízvédelem

FONTOSABB PROGRAMOK: Pamut, antibakteriális program; Pamut program;
Vegyes (műszál) program; Kímélő program; Kézimosás/ Woolmark gyapjúprogram; Nagyméretű ruhamosás (takaró, paplan); 15-perces ruhafrissítő
program; AquaEco víztakarékos program; SuperEco energiatakarékos pamutprogram; Külön fehér/világos/sötét mosóprogramok

FONTOSABB PROGRAMOK: Pamut, antibakteriális/higiéniai program; Pamut
program; Vegyes (műszál) program; Kímélő program; Woolmark gyapjú program; Kézimosás program; Farmerprogram; Nagyméretű ruhamosás (takaró,
paplan); Szabadidő/sportruházat program; Szuper Eco energiatakarékos
program; Napi gyorsprogram (60 perc); 15-perces ruhafrissítő program

AWOE 8559 B

AWOE 8559

MŰSZAKI ADATOK:

MŰSZAKI ADATOK:

Energiafogyasztás (kWh):
1,04
Vízfogyasztás (liter):
64
Mosódob mérete (liter):
60
Mosási zajszint (dBA):
59
Centrifuga zajszint (dBA):
78
Nettó tömeg (kg):
78
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
850x595x600

Energiafogyasztás (kWh):
1,04
Vízfogyasztás (liter):
64
Mosódob mérete (liter):
60
Mosási zajszint (dBA):
59
Centrifuga zajszint (dBA):
78
Nettó tömeg (kg):
78
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
850x595x600

A

A

-30%

-30%

ALAPTULAJDONSÁGOK: 6. ÉRZÉK funkció; 8 kg (pamut) mosható ruhamennyiség; 1200 ford./perc centrifuga-fordulatszám; „A+++” energiaosztály;
„A” mosóhatás; Elektronikus vezérlés; Multifunkciós, piktogramos LCD-kijelző;
14-állású programválasztó; LCD-kijelzőn állítható hőmérséklet és centrifuga;
1-23 óra indításkésleltetés; Maradékidő kijelző; Mosószeradagolási javaslat;
Szennyezettségi fokozat állítás; Túlhabzás figyelés; Kiegyensúlyozó rendszer;
Öblítőstop; Intenzív öblítés; Előmosás; Vasaláskönnyítő opció; Antibakteriális
bevonatú mosószertartó

ALAPTULAJDONSÁGOK: 6. ÉRZÉK funkció; 8 kg (pamut) mosható ruhamenynyiség; 1200 ford./perc centrifuga-fordulatszám; „A+++” energiaosztály;
„A” mosóhatás; Elektronikus vezérlés; Multifunkciós, piktogramos LCD-kijelző;
14-állású programválasztó; LCD-kijelzőn állítható hőmérséklet és centrifuga;
1-23 óra indításkésleltetés; Maradékidő kijelző; Mosószeradagolási javaslat;
Szennyezettségi fokozat állítás; Túlhabzás figyelés; Kiegyensúlyozó rendszer;
Öblítőstop; Intenzív öblítés; Előmosás; Vasaláskönnyítő opció; Antibakteriális
bevonatú mosószertartó

FONTOSABB PROGRAMOK: Pamut, antibakteriális program; Pamut program;
Vegyes (műszál) program; Kímélő program; Kézimosás/ Woolmark gyapjúprogram; Nagyméretű ruhamosás (takaró, paplan); 15-perces ruhafrissítő
program; AquaEco víztakarékos program; SuperEco energiatakarékos pamutprogram; Külön fehér/világos/sötét mosóprogramok

FONTOSABB PROGRAMOK: Pamut, antibakteriális program; Pamut program;
Vegyes (műszál) program; Kímélő program; Kézimosás/ Woolmark gyapjúprogram; Farmerprogram; Nagyméretű ruhamosás (takaró, paplan); 15-perces
ruhafrissítő program; AquaEco víztakarékos program; SuperEco energiatakarékos pamutprogram; Külön fehér/világos/sötét mosóprogramok
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ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK

AWO/D 6204/D,
6104/D*

AWOE 7560
MŰSZAKI ADATOK:

MŰSZAKI ADATOK:

Energiafogyasztás (kWh):
0,91
Vízfogyasztás (liter):
56
Mosódob mérete (liter):
58
Mosási zajszint (dBA):
57
Centrifuga zajszint (dBA):
76
Nettó tömeg (kg):
78
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
850x595x600

Energiafogyasztás (kWh):
0,78
Vízfogyasztás (liter):
49
Mosódob mérete (liter):
46
Betöltőablak átmérője (mm):
300
Mosási zajszint (dBA):
58
Centrifuga zajszint (dBA):
77
Nettó tömeg (kg):
72
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
850x595x545

A

A

-30%

-30%
* két készülék között különbség a centrifuga fordulatszámban:
AWO/D 6204
1200 ford./perc
AWO/D 6104
1000 ford./perc

ALAPTULAJDONSÁGOK: 6. ÉRZÉK funkció; 6 kg (pamut) mosható ruhamenynyiség; 1200 ford./perc centrifuga-fordulatszám ; „A+++” energiaosztály;
„A” mosóhatás; Elektronikus vezérlés; 1 digitális kijelző + LED-sor; 18-állású
programválasztó; Programkapcsolón szabályozható hőmérséklet; 1-23 óra
indításkésleltetés; Maradékidő kijelző; Túlhabzás figyelés; Kiegyensúlyozó
rendszer; 5 fokozatban szabályozható centrifuga; Öblítőstop; Intenzív öblítés;
Előmosás; Vasaláskönnyítő opció; Antibakteriális bevonatú mosószertartó

ALAPTULAJDONSÁGOK: 6. ÉRZÉK funkció; 7 kg (pamut) mosható ruhamennyiség; 1200 ford./perc centrifuga-fordulatszám; „A+++” energiaosztály;
„A” mosóhatás; Elektronikus vezérlés; Multifunkciós, piktogramos LCD-kijelző;
14-állású programválasztó; LCD-kijelzőn állítható hőmérséklet és centrifuga;
1-23 óra indításkésleltetés; Maradékidő kijelző; Mosószeradagolási javaslat;
Szennyezettségi fokozat állítás; Túlhabzás figyelés; Kiegyensúlyozó rendszer;
Öblítőstop; Intenzív öblítés; Előmosás; Vasaláskönnyítő opció; Antibakteriális
bevonatú mosószertartó

FONTOSABB PROGRAMOK: Közös mosó- és folttisztítószer funkció (Clean+);
Eco pamut (60 °C) energiatakarékos program; Pamut, antibakteriális/higiéniai program; 2 Pamut program; Farmerprogram (40 °C); 3 Műszál program;
2 Kímélő program; Napi gyorsprogram (40 °C/60 perc); Rapid Plus gyorsprogram (30 °C/30 perc); 2 Gyapjú program; Kézimosás program

FONTOSABB PROGRAMOK: Pamut, antibakteriális program; Pamut program;
Vegyes (műszál) program; Kímélő program; Kézimosás/Woolmark gyapjúprogram; Nagyméretű ruhamosás (takaró, paplan); 15-perces ruhafrissítő
program; AquaEco víztakarékos program; SuperEco energiatakarékos pamutprogram; Külön fehér/világos/sötét mosóprogramok

AWO/D 45140

AWO/D 43140

MŰSZAKI ADATOK:

MŰSZAKI ADATOK:

Energiafogyasztás (kWh):
0,65
Vízfogyasztás (liter):
44
Mosódob mérete (liter):
44
Betöltőablak átmérője (mm):
300
Mosási zajszint (dBA):
58
Centrifuga zajszint (dBA):
75
Nettó tömeg (kg):
72
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
850x595x545

Energiafogyasztás (kWh):
0,65
Vízfogyasztás (liter):
44
Mosódob mérete (liter):
44
Betöltőablak átmérője (mm):
300
Mosási zajszint (dBA):
58
Centrifuga zajszint (dBA):
75
Nettó tömeg (kg):
72
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
850x595x545

A

A

-30%

-30%

ALAPTULAJDONSÁGOK: 6. ÉRZÉK funkció; 5 kg (pamut) mosható ruhamenynyiség; 1200 ford./perc centrifuga-fordulatszám; „A+++” energiaosztály;
„A” mosóhatás; Elektronikus vezérlés; 1 digitális kijelző + LED-sor; 18-állású
programválasztó; Programkapcsolón szabályozható hőmérséklet; 1-23 óra
indításkésleltetés; Maradékidő kijelző; Túlhabzás figyelés; Kiegyensúlyozó
rendszer; 5 fokozatban szabályozható centrifuga; Öblítőstop; Intenzív öblítés;
Előmosás; Vasaláskönnyítő opció; Antibakteriális bevonatú mosószertartó

ALAPTULAJDONSÁGOK: 6. ÉRZÉK funkció; 5 kg (pamut) mosható ruhamenynyiség; 1000 ford./perc centrifuga-fordulatszám; „A+++” energiaosztály;
„A” mosóhatás; Elektronikus vezérlés; 1 digitális kijelző + LED-sor; 18-állású
programválasztó; Programkapcsolón szabályozható hőmérséklet; 1-23 óra
indításkésleltetés; Maradékidő kijelző; Túlhabzás figyelés; Kiegyensúlyozó
rendszer; 5 fokozatban szabályozható centrifuga; Öblítőstop; Intenzív öblítés;
Előmosás; Vasaláskönnyítő opció; Antibakteriális bevonatú mosószertartó

FONTOSABB PROGRAMOK: Közös mosó- és folttisztítószer funkció (Clean+);
Eco pamut (60 °C) energiatakarékos program; Pamut, antibakteriális/higiéniai program; 2 Pamut program; Farmerprogram (40 °C); 3 Műszál program;
2 Kímélő program; Napi gyorsprogram (40 °C/60 perc); Rapid Plus gyorsprogram (30 °C/30 perc); 2 Gyapjú program; Kézimosás program

FONTOSABB PROGRAMOK: Közös mosó- és folttisztítószer funkció (Clean+);
Eco pamut (60 °C) energiatakarékos program; Pamut, antibakteriális/higiéniai program; 2 Pamut program; Farmerprogram (40 °C); 3 Műszál program;
2 Kímélő program; Napi gyorsprogram (40 °C/60 perc); Rapid Plus gyorsprogram (30 °C/30 perc); 2 Gyapjú program; Kézimosás program
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ZEN - SZUPERCSENDES KÉSZÜLÉK A PIACON

GREEN GENERATION FELÜLTÖLTŐS MOSÓGÉP:
SZUPERCSENDES KÉSZÜLÉK A PIACON
A WHIRLPOOL KÜLÖNLEGES ZEN TECHNOLÓGIÁJA SZUPER CSENDES
TELJESÍTMÉNYT, A RUHÁKKAL VALÓ KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT KÍNÁLJA,
ÍGY ÖNNEK CSAK A PIHENÉSRE KELL KONCENTRÁLNIA!
ÉLVEZZE A CSEND HANGJÁT!
A tökéleles után kutat? A Whirlpool egyedülálló ZEN technológiájának köszönhetően a
legújabb Green Generation felültöltős mosógép az egyik legcsendesebb készülék a piacon,
kiváló teljesítményt kínálva: tökéletes megoldás a teljes relaxáció eléréséhez éjjel-nappal. Az innovatív ZEN technológia felcseréli
a hagyományos ékszíjhajtást egy közvetlen
hajtású motorra. Ennek eredményeként a kiváló vízfelhasználás alacsonyabb centrifugasebességen érhető el, mely kevesebb rezgést,
és ezáltal halkabb működést jelent a meglévő
hatékonyság és megbízhatóság mellett.

ELSŐ ÉS EGYETLEN A PIACON: KÖZVETLEN HAJTÁSÚ FELÜLTÖLTŐS
MOSÓGÉP
Forradalmi áttörést jelent a felültöltős mosógépeknél a közvetlen hajtású motor alkalmazása, mellyel a Whirlpool elsőként jelenik
meg a piacon. A szabadalommal védett megoldás „A” osztályú centrifuga-hatékonyságot
ér el már 1200 fordulaton is. A „legvékonyabb
motor” jelzővel illethető műszaki megoldás a
mosóüst oldalába integrálja a hajtómotort,
mely kifordított helyzetű, azaz az állórésze
van kívül, mellyel még csendesebb működést
lehet elérni.

ERŐFORRÁSOK MEGTAKARÍTÁSA
A 6. ÉRZÉK technológia felismeri a betöltött
ruha mennyiségét, és a készülék ennek megfelelő mennyiségű vizet, energiát használ fel
annak érdekében, hogy az általános megtakarítás közel 30%-os legyen.

A

-20%

A-20%
KOSSÁG

mosógép akár 20%-kal kevesebb energiát
fogyaszt, mint a hagyományos „A” energiaosztályú modellek.

MOSÓSZERADAGOLÁSI JAVASLAT
A 6. ÉRZÉK technológia javaslatot tesz arra,
hogy pontosan mennyi mosószert használjunk, így elkerülhető a túladagolás, amivel
nemcsak pénzt takarítunk meg, de a környezetet is kíméljük.

ÉJSZAKAI PROGRAM
A ZEN technológiának köszönhetően pihentető alvás és a csendes meditáció sem elérhetetlen a Whirlpool legújabb
felültöltős készüléke mellett. Köszönhetően
annak, hogy mintegy 51 dB(A) zajszint mellett mos, és 68 dBa zajszint mellett, 1000
fordulat/perces fordulatszámon centrifugál, az éjszakai program lehetővé tesziaz
Ön nyugodt alvását.

Ezek a programok kifejezetten úgy alkották
meg, hogy optimalizálják a víz-, idő-, és
energiamegtakarítást:
• AquaEco: optimalizálja a vízfogyasztást an- nak érdekében, hogy
takarékoskodjon a vízzel
• Speed ’15: az enyhén szennyezett ruhák mosásra kifejlesztett 15
perces program
• Eco pamut: Ez a program megnövelt időtartama révén lehetővé teszi
a takarékos energia- és vízfogyasztást, miközben megtartja a jó mosási eredményeket. Erősen szennyezett és erős, 60 °C-on mosható ruhanemű, mint például ágynemű, asztalnemű,
törölközők, ingek stb.

DESIGN ÉS ERGONÓMIA
A TÖKÉLETES SZÍNMEGŐRZÉSÉRT
Egyedülálló programválasztékkal, melyek
kifejezetten a különböző színű ruhákra lettek kifejlesztve, a Green Generation felültöltős készülék a legjobb mosási megoldásokat kínálja:
• Sötét ruhákhoz való program:
védi a fekete és sötét színű ruhadarabokat a kifakulás ellen.
• Világos ruhákhoz való program:
tökéletesen tisztára mossa a világos színeket, a ruhadarabok nem veszik át
egymás színét.

ENERGIATAKARÉ-

Kategóriájában a leghatékonyabb készülékként, a Green Generation felültöltős

SPECIÁLIS MEGTAKARÍTÁSOK AZ
ÖN IGÉNYEIVEL ÖSSZHANGBAN

• Fehér program: gondoskodik arról, hogy a fehér tökéletesen fehér
maradjon.
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A Green Generation felültöltős készülék kombinálja az eleganciát és a funkcionalitást egy
olyan készülékben, mely nagyon jól mutat a
lakás bármely pontján.

AZ INNOVÁCIÓ ZÖLD ARCA
Az A++ energiosztálynak
köszönhetően ez a készülék a Whirlpool
Green Generation termékcsalád tagja, így
a leghatékonyabb megoldást kínálja az
erőforrások megtakarításához.

FELÜLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK

AWE 9630

AWE 9629

MŰSZAKI ADATOK:

MŰSZAKI ADATOK:

Energiafogyasztás (kWh):
0,90
Vízfogyasztás (liter):
55
Mosási zajszint (dBA):
51
Centrifuga zajszint (dBA):
75
Nettó súly (kg):
62
Méret (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
900x400x600

Energiafogyasztás (kWh):
0,90
Vízfogyasztás (liter):
55
Mosási zajszint (dBA):
60
Centrifuga zajszint (dBA):
76
Nettó súly (kg):
62
Méretek (Mag.xSzél.xMély.)(mm):
900x400x600

ALAPTULAJDONSÁGOK:
6. ÉRZÉK funkció; Egyedülálló
tulajdonság! Direct Drive motor;
6 kg (pamut) mosható ruhamenynyiség; 1200 f./p. centrifuga; „A++”
energiaosztály; Multifunkciós,
piktogramos LCD-kijelző + LED-sor;
14-állású programválasztó; LCDkijelzőn szabályozható hőmérséklet; 1-24 órás indításkésleltetés;
Maradékidő kijelzés; Öblítőstop;
Intenzív öblítés; Előmosás; Kedvenc
-20%
mosás (memória) gomb; 3-részes
mosószertartó, antibakteriális bevonattal; Ellensúlyozott fedél
FONTOSABB PROGRAMOK: Közös mosó- és folttisztítószer funkció (Clean+);
EcoCotton (A++) energiatakarékos pamutprogram; AquaEco (19 liter) víztakarékos program; Külön pamut és fehér/világos/sötét mosóprogramok; Gyapjú/
kézimosás program; Vegyes (műszál) program; Kímélő program; 15 perces ruhafrissítő gyorsmosás; Napi gyorsprogram (60 perc); Farmerprogram

ALAPTULAJDONSÁGOK:
6. ÉRZÉK funkció; 6 kg (pamut)
mosható ruhamennyiség; 1200 f./p.
centrifuga; „A++” energiaosztály;
Multifunkciós, piktogramos LCD-kijelző + LED-sor; 14-állású programválasztó; LCD-kijelzőn szabályozható
hőmérséklet; 1-24 órás indításkésleltetés; Maradékidő kijelzés;
Öblítőstop; Intenzív öblítés; Előmosás; Energiatakarékos mosás (ECO)
pamut és szintetikus programokra;
Kedvenc mosás (memória) gomb;
3-részes mosószertartó, antibakteri-20%
ális bevonattal;
FONTOSABB PROGRAMOK: Közös mosó- és folttisztítószer funkció (Clean+);
SuperEco program; Antibakteriális/Higiéniai program; Pamut program; AquaEco
(19 liter) víztakarékos program; Vegyes (műszál) program; Kímélő program;
Gyapjú program; 15 perces ruhafrissítő gyorsmosás; Napi gyorsprogram
(60 perc); Farmerprogram

A

A

AWE 9730

A

AWE 8730

MŰSZAKI ADATOK:

MŰSZAKI ADATOK:

Energiafogyasztás (kWh):
0,82
Vízfogyasztás (liter):
49
Mosási zajszint (dBA):
62
Centrifuga zajszint (dBA):
76
Nettó súly (kg):
62
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
900x400x600

Energiafogyasztás (kWh):
0,82
Vízfogyasztás (liter):
49
Mosási zajszint (dBA):
62
Centrifuga zajszint (dBA):
76
Nettó súly (kg):
62
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
900x400x600

ALAPTULAJDONSÁGOK:
6. ÉRZÉK funkció; 5,5 kg (pamut)
mosható ruhamennyiség; 1200
f./p. centrifuga; „A++” energiaosztály; Multifunkciós, piktogramos
LCD-kijelző + LED-sor; 14-állású
programválasztó; LCD-kijelzőn
szabályozható hőmérséklet; 1-24
órás indításkésleltetés; Maradékidő kijelzés; Öblítőstop; Intenzív
öblítés; Előmosás; Kedvenc mosás
(memória) gomb; Vasaláskönnyítő
opció; 3-részes mosószertartó,
antibakteriális bevonattal

ALAPTULAJDONSÁGOK:
6. ÉRZÉK funkció; 5,5 kg (pamut)
mosható ruhamennyiség; 1200 f./p.
centrifuga; „A++” energiaosztály; 2
digitális kijelző + LED-sor; 14-állású
programválasztó; Digitális kijelzőn
állítható hőmérséklet; 1-24 órás
indításkésleltetés; Maradékidő
kijelző; 5 fokozatban szabályozható
centrifuga; Öblítőstop; Intenzív
öblítés; Előmosás; Vasaláskönnyítő
opció; 3-részes mosószertartó,
antibakteriális bevonattal

A

-20%

-20%

FONTOSABB PROGRAMOK: Közös mosó- és folttisztítószer funkció (Clean+);
EcoCotton (A++) energiatakarékos pamutprogram; AquaEco (19 liter) víztakarékos program; Külön pamut és fehér/világos/sötét mosóprogramok; Vegyes
(műszál) program; Kímélő program; Gyapjú/kézimosás program; 15 perces ruhafrissítő gyorsmosás; Napi gyorsprogram (60 perc); Farmerprogram

FONTOSABB PROGRAMOK: Közös mosó- és folttisztítószer funkció (Clean+);
EcoCotton (A++) energiatakarékos pamutprogram; AquaEco (19 liter) víztakarékos program; Külön pamut és fehér/világos/sötét mosóprogramok; Vegyes
(műszál) program; Kímélő program; Gyapjú/kézimosás program; 15 perces ruhafrissítő gyorsmosás; Napi gyorsprogram (60 perc); Farmerprogram
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FELÜLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK

AWE 7629

A

-20%

AWE 7729

MŰSZAKI ADATOK:

MŰSZAKI ADATOK:

Energiafogyasztás kWh):
0,90
Vízfogyasztás (liter):
55
Mosási zajszint (dBA):
60
Centrifuga zajszint (dBA):
76
Nettó súly (kg):
62
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
900x400x600

Energiafogyasztás (kWh):
0,93
Vízfogyasztás (liter):
49
Mosási időtartam (perc):
155
Mosási zajszint (dBA):
62
Centrifuga zajszint (dBA):
76
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
900x400x600

ALAPTULAJDONSÁGOK:
6. ÉRZÉK funkció; 6 kg (pamut)
mosható ruhamennyiség; 1000 ford./
perc centrifuga fordulatszám; „A++”
energiaosztály (Green Generation);
Elektronikus vezérlés; 1 digitális kijelző + LED-sor; 18-állású
programválasztó; Programkapcsolón
szabályozható hőmérséklet; 1-24
órás indításkésleltetés; Maradékidő kijelző; 5-fokozatú centrifuga;
Öblítőstop; Intenzív öblítés; Előmosás; Energiatakarékos mosás (ECO);
3-részes mosószertartó, antibakteriális bevonattal; Ellensúlyozott fedél

ALAPTULAJDONSÁGOK:
6. ÉRZÉK funkció; 1 digitális kijelző+ LED-sor; „A+” energiaosztály;
„A” mosóhatás; 1200 ford./perc;
18 program; 5,5 kg mosási kapacitás; Elektronikus vezérlés; Szabályozható hőmérséklet; 1-24 órás indításkésleltetés; Maradékidő kijelző;
Vasaláskönnyítő opció; Habérzékelő
rendszer; Kiegyensúlyozó rendszer;
5 fokozatú szabályozható centrifuga; Öblítőstop; Intenzív öblítés;
Előmosás; Antibakteriális bevonat
a mosószertartóban; Ellensúlyozott
fedél

A

-10%

FONTOSABB PROGRAMOK: Folttisztító (Clean+) funkció; SuperEco program;
Antibakteriális/Higiéniai program; 2 Pamut program; 3 Kímélő program (műszálas); 2 Kímélő program; 2 Gyapjú program; Kézimosás program; 15 perces
ruhafrissítő gyorsmosás; AquaEco (40 °C), 19 liter vízfogyasztású program;
Napi gyorsprogram (60 perc)

FONTOSABB PROGRAMOK: Folttisztító (Clean+) funkció; 3 pamut program;
3 kímélő program (műszálas); 2 gyapjú program; Kézimosás program;
15 perces frissítő mosás; Napi gyorsprogram (60 perc); Farmerprogram

AWE 7619

A

-10%

AWE 7519

MŰSZAKI ADATOK:

MŰSZAKI ADATOK:

Energiafogyasztás (kWh):
0,85
Vízfogyasztás (liter):
45
Mosási időtartam (perc):
150
Mosási zajszint (dBA):
62
Centrifuga zajszint (dBA):
77
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
900x400x600

Energiafogyasztás (kWh):
0,93
Vízfogyasztás (liter):
49
Mosási időtartam (perc):
150
Mosási zajszint (dBA):
62
Centrifuga zajszint (dBA):
76
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
900x400x600

ALAPTULAJDONSÁGOK:
6. ÉRZÉK funkció; 1 digitális kijelző+
LED-sor; „A+” energiaosztály;
„A” mosóhatás; 1100 ford./perc;
18 program; 5 kg mosási kapacitás;
Elektronikus vezérlés; Szabályozható
hőmérséklet; 1-24 órás indításkésleltetés; Maradékidő kijelző; Habérzékelő rendszer; Kiegyensúlyozó
rendszer; 5 fokozatú szabályozható
centrifuga; Öblítőstop; Intenzív
öblítés; Előmosás; Antibakteriális
bevonat a mosószertartóban; Ellensúlyozott fedél

ALAPTULAJDONSÁGOK:
6. ÉRZÉK funkció; 1 digitális kijelző+
LED-sor; „A+” energiaosztály;
„A” mosóhatás; 1000 ford./perc;
18 program; 5,5 kg mosási kapacitás; Elektronikus vezérlés;
Szabályozható hőmérséklet;
1-24 órás indításkésleltetés;
Maradékidő kijelző; Habérzékelő
rendszer; Kiegyensúlyozó rendszer;
5 fokozatú szabályozható centrifuga;
Öblítőstop; Intenzív öblítés; Előmosás; SuperEco program; Antibakteriális bevonat a mosószertartóban;
Ellensúlyozott fedél

A

-10%

FONTOSABB PROGRAMOK: Folttisztító (Clean+) funkció; Extra kímélő fehérnemű program; 3 pamut program; 3 kímélő program (műszálas); 2 gyapjú program;
Kézimosás program; 15 perces frissítő mosás; Napi gyorsprogram (60 perc)

FONTOSABB PROGRAMOK: Folttisztító (Clean+) funkció; 3 pamut program;
3 kímélő program (műszálas); 2 gyapjú program; Kézimosás program; 15 perces
frissítő mosás; Napi gyorsprogram (60 perc)
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FELÜLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK

AWE 7109

AWE 6619

A

A

-10%

A

-10%

ALAPTULAJDONSÁGOK:
6. ÉRZÉK funkció; 1 digitális kijelző; „A+” energiaosztály; 1000 ford./perc; 18 program; 5 kg mosási
kapacitás; 1-24 órás indításkésleltetés; Maradékidő
kijelző; Öblítőstop; Intenzív öblítés; Előmosás;
SuperEco program; Antibakteriális bevonat a
mosószertartóban
FONTOSABB PROGRAMOK:
Folttisztító (Clean+) funkció; 2 pamut-, 3 kímélő(műszálas) 2 gyapjú program; Kézimosás program
MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh):
Vízfogyasztás (liter):
Mosási időtartam (perc):
Mosási zajszint (dBA):
Centrifuga zajszint (dBA):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

0,85
45
150
62
76
900x400x600

A

ALAPTULAJDONSÁGOK:
5 kg mosási kapacitás; 900 ford./perc; „A+”
energiaosztály; 6 opciós gomb + 2 funkciós LEDsor; 18-állású programválasztó; 1/3/6/9/12 órás
indításkésleltetés; Öblítőstop; Intenzív öblítés;
Előmosás; 3-részes mosószertartó;
FONTOSABB PROGRAMOK:
Közös mosó- és folttisztítószer funkció (Clean+);
SuperEco program; 3 Pamut program; 3 Kímélő program (műszálas); Kímélő program; 2 Gyapjú program;
2 Kézimosás program; 15 perces ruhafrissítő gyorsmosás; Napi gyorsprogram (60 perc);
MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh):
0,85
Vízfogyasztás (liter):
45
Mosási zajszint (dBA):
62
Centrifuga zajszint (dBA):
75
Nettó súly (kg):
58
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
900x400x600

-10%

ALAPTULAJDONSÁGOK:
5 kg mosási kapacitás; 1100 ford./perc; „A+”
energiaosztály; 6 opciós gomb + 2 funkciós LEDsor; 18-állású programválasztó; 1/3/6/9/12 órás
indításkésleltetés; Öblítőstop; Intenzív öblítés;
Előmosás; 3-részes mosószertartó
FONTOSABB PROGRAMOK:
Folttisztító (Clean+) funkció; SuperEco program;
3 pamut, 2 kímélő- (műszálas), 2 kímélő program;
2 gyapjú-; 2 Kézimosás program; 15 perces ruhafrissítő gyorsmosás; Napi gyorsprogram (60 perc)
MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh):
0,85
Vízfogyasztás (liter):
45
Mosási zajszint (dBA):
62
Centrifuga zajszint (dBA):
77
Nettó súly (kg):
58
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
900x400x600

ALAPTULAJDONSÁGOK:
6 opciós gomb+2 funkciós LED-sor; „A+” energiaosztály; 1000 ford./perc; 18 program; 5 kg mosási
kapacitás; 1/3/6/9/12 órás indításkésleltetés;
Intenzív öblítés; Előmosás; SuperEco program;
Antibakteriális bevonat a mosószertartóban
FONTOSABB PROGRAMOK: Folttisztító (Clean+)
funkció; 3 pamut-, 3 kímélő- (műszálas), 2 gyapjú-,
2 kézimosás program; 15 perces frissítő mosás;
Napi gyorsprogram (60 perc); Hidegvizes mosás

AWE 4519

AWE 2519

AWE 6419

-10%

AWE 6519

A

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh):
Vízfogyasztás (liter):
Mosási időtartam (perc):
Mosási zajszint (dBA):
Centrifuga zajszint (dBA):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

0,85
45
150
62
76
900x400x600

A

-10%

-10%

ALAPTULAJDONSÁGOK:
5 kg mosási kapacitás; 1000 ford./perc centrifuga
fordulatszám; „A+” energiaosztály; 4 opciós gomb +
LED-sor; 18-állású programválasztó; Súlyautomatika;
Kikapcsolható centrifuga; Intenzív öblítés; Előmosás;
1/2-töltet, a pamut és szintetikus programoknál;
3-részes mosószertartó, antibakteriális bevonattal
FONTOSABB PROGRAMOK:
3 pamut program; 3 vegyes program (műszálas);
2 kímélő program; Napi gyorsprogram (60 perc);
15 perces ruhafrissítő gyorsmosás; 2 gyapjú program;
2 kézimosás program
MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh):
0,85
Vízfogyasztás (liter):
45
Mosási zajszint (dBA):
61
Centrifuga zajszint (dBA):
76
Nettó súly (kg):
58
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 900x400x600
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ALAPTULAJDONSÁGOK:
5 kg mosási kapacitás; 1000 ford./perc centrifuga
fordulatszám; „A+” energiaosztály; 2 opciós gomb
+ LED-sor; 18-állású programválasztó; Kikapcsolható centrifuga; Intenzív öblítés; Előmosás:
egy pamut és szintetikus programnál; 3-részes
mosószertartó;
FONTOSABB PROGRAMOK:
4 Pamut program; 4 Kímélő program (műszálas);
2 Gyapjú program; 2 Kézimosás program; 15 perces
ruhafrissítő gyorsmosás
MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh):
0,85
Vízfogyasztás (liter):
45
Mosási zajszint (dBA):
62
Centrifuga zajszint (dBA):
74
Nettó súly (kg):
58
Méret (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
900x400x600

SZÁRÍTÓK

KIVÁLÓ SZÁRTÁSI EREDMÉNY,
HOGY MÉG KÖNNYEBB LEGYEN AZ ÉLET
A WHIRLPOOL LEGÚJABB SZÁRÍTÓI A LEHETŐ LEGJOBB
HŐFOKON SZÁRÍTJÁK ÉS MEGFELELŐEN TÖRŐDNEK RUHÁIVAL,
MIKÖZBEN OPTIMALIZÁLJÁK AZ ENERGIA FELHASZNÁLÁST.*
6. ÉRZÉK TECHNOLÓGIA ÉS
AIRFLOW RENDSZER
A 6. ÉRZÉK szárítók rendkívül kíméletesen
bánnak még a legkényesebb kelmékkel is. A
speciális érzékelők folyamatosan figyelik a
ruhákban lévő nedvesség szintjét és automatikusan szabályozzák a szárítási programot, hogy tökéletes eredményt biztosítsanak, emellett időt és energiát takarítsanak
meg. A Zephyr szárítócsalád bizonyos tagjaival kiemelkedő, 30%-kal gyorsabb szárítás, akár 45 perces időmegtakarítás is
elérhető szárítási ciklusonként, köszönhetően az innovatív Airflow rendszernek, mely
megnöveli a keringetett levegő mennyiségét; miközben optimális marad az energiafogyasztás is.**

A OSZTÁLYÚ TELJESÍTMÉNY
A Whirlpool A energiaosztályú szárítógépei számos innovatív megoldásnak köszönhetően 15%- kal kevesebb energiát használnak
fel, mint a B osztályú szárítók, így pénzt takarítanak meg Önnek, ugyanakkor a környezetet
is óvják HFC gázmentes működésükkel.
9kg
kapacitás

9 KG-OS KAPACITÁS ÉS NAGYOBB DOBNYÍLÁS

A nagy, 9 kg-os kapacitás lehetővé teszi, hogy
a szárítót ritkábban használja, így jelentős időés energiamegtakarítást érhet el. Ugyanakkor
a szárítás még a teljes 9 kg-os terhelés esetén
is tökéletes. A továbbfejlesztett, nagyobb dobnyílásnak köszönhetően könnyű a ki- és bepakolás még a nagyméretű ruhák esetében is.

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.

MINDEN IGÉNYT KIELÉGÍTŐ PROGRAMOK
A 6. ÉRZÉK szárítógépek minden igényre kínálnak megfelelő programot. Az intelligens
6. ÉRZÉK technológia a ruhamennyiség és a
kelmetípus alapján minden egyes szárításhoz
automatikusan meghatározza a tökéletes
szárítási programot.
• Kímélő-plusz: biztonságosan, alacsony hőmérsékleten kezeli a legkényesebb ruhákat is.
• Gyors program: csökkenti a szárítás időtartamát (egyforma méretű, vékony darabokhoz ajánlott).
• Sport program: ideális a modern sportruházatnál használt kényes szálakhoz.
• Farmer program: optimális program pamutruházathoz – tökéletes, állandó eredményt biztosít.
• Selyem program: finom selyem ruhadarabokhoz készült alacsony hőmérsékletű
program.
• Szellőztetés: a készülék 30 percen keresztül a levegő melegítése nélkül szellőzteti
és levegőzteti a ruhákat.
• Gyűrődésgátló opció: megakadályozza,
hogy a szárítás után összeessen a ruha, így
az gyűrődésmentes marad egészen a kiszedésig (legfeljebb 12 órán át).
• Kímélő opció: lecsökkenti a hőmérsékletet, hogy biztonságosan száríthassa a legkényesebb anyagokat is.

*
A készülékeink felszereltsége modelltől függően, termékenként változhat
** Összehasonlítva a Whirlpool Scirocco szárítógépek 15 perc/kg-os teljesítményét az új 6. ÉRZÉK Zephyr szárítógépek
12 perc/kg-os teljesítményével normatív programon mérve.
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SZÁRÍTÓK
FORMAI VÁLASZTÉK
A választékban különböző ajtótípusok, kezelőgombok, gombszínek és anyagok találhatók. Fantasztikus külső megjelenés, amely
jól illik az otthon egyedi hangulatához. Az
új Zephyr termékcsalád tagjai tökéletesen
illeszkednek a Carisma stílusú elöltöltős mosógépekhez is.

FORMATERVEZÉS, HOGY ÉRZÉKELHETŐ LEGYEN A KÜLÖNBSÉG
A Whirlpool szárítógépek az eleganciát a
funkcionalitással ötvözik. Lágy vonalaiknak és a fő formajegyeiknek köszönhetően mindenfajta környezetben nagyszerűen mutatnak, legyen az klasszikus vagy
modern. Új grafika emeli ki a kezelőszerveket, a kezelő elemeket, és a könnyű
használatot segíti elő az egyszerű kezelőfelület is, amelynek használata magától
értetődő.

6. ÉRZÉK LCD KIJELZŐ
A 6. ÉRZÉK és az LCD technológia
az egyszerű használatot és a kiváló eredményt
biztosítja. A teljesen grafikus LCD kijelző folyamatos tájékoztatást ad a program állásáról.

HŐCSERÉLŐ – KÖNNYŰ HOZZÁFÉRÉS
Az új lábazat kialakítású Whirlpool kondenzációs szárítóknál könnyen hozzáférhető a
hőcserélő egység.

ajtónyílás miatt kevésbé kell hajolgatni és
könnyebb a dobhoz hozzáférni, így jobban
beláthat a gép belsejébe, hogy a kis dolgok
se maradhassanak bent.

KÉSLELTETETT INDÍTÁS

GYEREKZÁR OPCIÓ

Állítsa be a gépet úgy, hogy a program a
legkényelmesebb vagy legelőnyösebb időben
induljon. Az időzítő akár 24 órával is késleltetheti a program indítását.

Ha bekapcsolja, a zár megakadályozza az ajtó
becsukását és a gép elindítását.

EMELT LÁBAZAT
DOBVILÁGÍTÁS OPCIÓ
Az ajtó nyitásakor automatikusan felgyulladó világítás, amely egyetlen gombnyomással
bekapcsolható 30 másodpercre.

A szárítógéphez illeszkedő emelt lábazat arra
szolgál, hogy megkönnyítse és hatékonyabbá tegye a ruhák szárítását, és jól használható tárolóhelyet biztosítson. A megemelt

BLUETOUCH
A BlueTouch típusok központi nyomógombokkal és LCD technológiával rendelkeznek
a teljes körű visszajelzés és az egyszerű,
magától értetődő programozás érdekében.
A készülékek rendelkeznek még a Whirlpool
egyedülálló 6. ÉRZÉK technológiájával is.

AZA 9780*
MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás
(pamut, 1000 Rpm, szekrényszáraz 60%) (kWh):

4,33

Energiafogyasztás
(pamut, 1000 Rpm, vasalásszáraz 60%) (kWh):

3,96

Szárítási idő
(pamut, 1000Rpm, vasalás-száraz) (perc):
Nettó súly (kg):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

90 perc
40 kg
855x600x596

ALAPTULAJDONSÁGOK: 6. ÉRZÉK funkció; 1. digitális kijelző; „A” energiaosztály; Kondenzációs szárítórendszer; Elektronikus vezérlés; 9 kg pamut
szárítási kapacitás; 121 literes dobtérfogat; 5.1 literes kondenzvíztartály;
Nemesacél szárítódob; Jobboldali, megfordítható ajtónyitás
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK: Hőálló üvegablakos kivitel; Indításkésleltetés:
1-12 óra; Maradékidő kijelzés; Kímélő szárítás gomb; (csökkentett hőmérséklet); Vasaláskönnyítés gomb; (gyűrődésgátló funkció szárítás után);
Szálszűrő, szűrőtisztítás jelzéssel; Kondenzvíztartály-ürítés jelzés; Túlszárítás
elleni védelem; Hangjelzés; Gyerekzár; Dobvilágítás
FONTOSABB PROGRAMOK: Pamut extra száraz, szekrényszáraz-plusz, szekrényszáraz, vasalásszáraz; Szintetikus extra szekrényszáraz, szekrényszáraz,
vasalásszáraz; 30-perces szellőztető program; Kevert program; Időprogramok
(10-90 perc között); Kímélő program kényes ruhadarabokhoz; Farmer program; Selyem program; Sport program
*

A képek tájékoztató jellegűek
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MOSÓGÉPEK

AZB 8680*

AZB 7780*

MŰSZAKI ADATOK:

MŰSZAKI ADATOK:

Energiafogyasztás (pamut, 1000 Rpm,
szekrényszáraz 60%) (kWh):
4,48

Energiafogyasztás (pamut, 1000 Rpm,
szekrényszáraz 60%) (kWh):
3,92

Energiafogyasztás (pamut, 1000 Rpm,
vasalásszáraz 60%) (kWh):
3,68

Energiafogyasztás (pamut, 1000 Rpm,
vasalásszáraz 60%) (kWh):
3,29

Szárítási idő (pamut, 1000 Rpm,
vasalás-száraz) (perc):
104 perc

Szárítási idő (pamut, 1000 Rpm,
vasalás-száraz) (perc):
91 perc

Nettó súly (kg):

Nettó súly (kg):

40 kg

40 kg

Méretek:
855x600x596
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

Méretek:
855x600x596
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

ALAPTULAJDONSÁGOK: 6. ÉRZÉK funkció; 1. digitális kijelző; „B” energiaosztály; Kondenzációs szárítórendszer; Elektronikus vezérlés; 8 kg pamut szárítási
kapacitás; 121 literes dobtérfogat; 5.1 literes kondenzvíztartály; Nemesacél
szárítódob; Jobboldali, megfordítható ajtónyitás
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK: Hőálló üvegablakos kivitel; Indításkésleltetés:
1-12 óra; Maradékidő kijelzés; Kímélő szárítás gomb (csökkentett hőmérséklet); Vasaláskönnyítés gomb (gyűrődésgátló funkció szárítás után); Szálszűrő,
szűrőtisztítás jelzéssel; Kondenzvíztartály-ürítés jelzés; Túlszárítás elleni
védelem; Hangjelzés; Gyerekzár; Dobvilágítás
FONTOSABB PROGRAMOK: Pamut extra száraz, szekrényszáraz-plusz, szekrényszáraz, vasalásszáraz; Szintetikus extra szekrényszáraz, szekrényszáraz,
vasalásszáraz; 30-perces szellőztető program; Kevert program; Időprogramok
(10-90 perc között); Kímélő program kényes ruhadarabokhoz; Farmer program
Selyem program; Sport program

ALAPTULAJDONSÁGOK: 6. ÉRZÉK funkció; 1. digitális kijelző; „B” energiaosztály; Kondenzációs szárítórendszer; Elektronikus vezérlés; 7 kg pamut szárítási
kapacitás; 121 literes dobtérfogat; 5.1 literes kondenzvíztartály; Nemesacél
szárítódob; Jobboldali, megfordítható ajtónyitás;
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK: Hőálló üvegablakos kivitel; Indításkésleltetés:
1-12 óra; Maradékidő kijelzés; Kímélő szárítás gomb (csökkentett hőmérséklet); Vasaláskönnyítés gomb (gyűrődésgátló funkció szárítás után); Szálszűrő,
szűrőtisztítás jelzéssel; Kondenzvíztartály-ürítés jelzés; Túlszárítás elleni
védelem; Hangjelzés; Gyerekzár; Dobvilágítás
FONTOSABB PROGRAMOK: Pamut extra száraz, szekrényszáraz-plusz, szekrényszáraz, vasalásszáraz; Szintetikus extra szekrényszáraz, szekrényszáraz,
vasalásszáraz; 30-perces szellőztető program; Kevert program; Időprogramok
(10-90 perc között); Kímélő program kényes ruhadarabokhoz; Farmer program
Selyem program; Sport program

AZB 6670*

AZC 6370*

MŰSZAKI ADATOK:

MŰSZAKI ADATOK:

Energiafogyasztás (pamut, 1000 Rpm,
szekrényszáraz 60%) (kWh):
3,36

Energiafogyasztás (pamut, 1000 Rpm,
szekrényszáraz 60%) (kWh):
3,86

Energiafogyasztás (pamut, 1000 Rpm,
vasalásszáraz 60%) (kWh):
2,82

Nettó súly (kg):

Szárítási idő (pamut, 1000 Rpm,
vasalás-száraz) (perc):
84 perc
Nettó súly (kg):

40 kg

Méretek:
855x600x596
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

40 kg

Méretek:
855x600x596
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

ALAPTULAJDONSÁGOK: 6. ÉRZÉK funkció; Maradékidő kijelző; „B” energiaosztály; Kondenzációs szárítórendszer; Elektronikus vezérlés; 6 kg pamut
szárítási kapacitás; 121 literes dobtérfogat; 5.1 literes kondenzvíztartály;
Galvanizált szárítódob
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK: Zárt műanyagablakos kivitel; Indításkésleltetés:
1-12 óra; Maradékidő kijelzés; Kímélő szárítás gomb (csökkentett hőmérséklet); Vasaláskönnyítés gomb (gyűrődésgátló funkció szárítás után); Gyors
program opciós gomb (egyforma ruhadarabokhoz); Szálszűrő, szűrőtisztítás
jelzéssel; Kondenzvíztartály-ürítés jelzés; Túlszárítás elleni védelem; Hangjelzés; Gyerekzár
FONTOSABB PROGRAMOK: Pamut extra száraz, szekrényszáraz-plusz, szekrényszáraz, vasalásszáraz; Szintetikus extra szekrényszáraz, szekrényszáraz,
vasalásszáraz; 30-perces szellőztető program; Kevert program; Időprogramok
(30-90 perc között); Kímélő program kényes ruhadarabokhoz
*

ALAPTULAJDONSÁGOK: 6. ÉRZÉK funkció; „C” energiaosztály; Kondenzációs
szárítórendszer; Elektronikus vezérlés; 6 kg pamut szárítási kapacitás; 121
literes dobtérfogat; 5.1 literes kondenzvíztartály; Galvanizált szárítódob
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK: Zárt műanyagablakos kivitel; Indításkésleltetés:
3-6-9 óra; Kímélő szárítás gomb (csökkentett hőmérséklet); Vasaláskönnyítés
gomb (gyűrődésgátló funkció szárítás után); Szálszűrő, szűrőtisztítás jelzéssel; Kondenzvíztartály-ürítés jelzés; Túlszárítás elleni védelem
FONTOSABB PROGRAMOK: Pamut extra száraz, szekrényszáraz-plusz, szekrényszáraz, vasalásszáraz; Szintetikus extra szekrényszáraz, szekrényszáraz,
vasalásszáraz; 30-perces szellőztető program; Kevert program; Időprogramok
(20-90 perc között)

A képek tájékoztató jellegűek
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SZÁRÍTÓK

AWZ 514/D
Mosó-szárító készülék

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás, mosás (kWh): 0,95
Energiafogyasztás,
mosás+szárítás (kWh):
4,50
Vízfogyasztás, mosás (liter):
49
Vízfogyasztás,
mosás+szárítás (liter):
121
Mosódob mérete (liter):
47
Betöltőablak átmérője (mm):
300
Mosási zajszint (dBA):
52
Centrifuga zajszint (dBA):
77
Szárítási zajszint (dBA):
62
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
850x595x550

ALAPTULAJDONSÁGOK: Elektronikus vezérlés; LCD kijelző; „B” energiaosztály; „A” mosóhatás; „A” centrifuga hatékonyság; 1400 ford./perc; 19
program; 5 kg (pamut) mosási kapacitás; 3 kg szárítási kapacitás; Programkapcsolón választható hőmérséklet; Szárítási idő beállítás 180 percig;
Indításkésleltetés; Maradékidő kijelzés; Túlhabzásfigyelés/védelem; Kiegyensúlyozó rendszer; Öblítőstop; Intenzív öblítés; Előmosás
FONTOSABB PROGRAMOK: 5 pamut program; 3 szintetikus program; 2 kímélő
program; 3 Woolmark gyapjú program; Kézimosás program; Rapid Plus gyorsprogram (30 °C/30 perc); Napi gyorsprogram (60 perc); Fehérnemű program;
Hidegvizes mosás

AWZ 8678

AWZ 7468

MŰSZAKI ADATOK:

MŰSZAKI ADATOK:

Energiafogyasztás
(pamut, szekrényszáraz) (kWh): 4,48
Szárítási idő
(pamut, szekrényszáraz) (perc):
120
Zajszint (dBA):
67
Nettó súly (kg):
41
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
855x600x596

Energiafogyasztás
(pamut, szekrényszáraz) (kWh): 3,36
Szárítási idő
(pamut, szekrényszáraz) (perc):
120
Zajszint (dBA):
69
Nettó súly (kg):
41
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
855x600x596

ALAPTULAJDONSÁGOK: 6. ÉRZÉK funkció; Elektronikus vezérlés; 1 digitális
kijelző; „B” energiaosztály; Kondenzációs szárítórendszer; 8 kg (pamut)
szárítási kapacitás; 112 literes dobtérfogat; 4 literes kondenzvíztartály;
Nemesacél szárítódob
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK: Hőálló üvegablakos kivitel; 1-12 órás indításkésleltetés; Maradékidő kijelző; Kímélő szárítás gomb (csökkentett
hőmérséklet); Gyors program opciós gomb (egyforma ruhadarabokhoz);
Vasaláskönnyítés gomb (gyűrődésgátló funkció szárítás után); Szálszűrő,
szűrőtisztítás jelzéssel; Kondenzvíztartály-ürítés jelzés; Túlszárítás elleni
védelem; Hangjelzés
FONTOSABB PROGRAMOK: Pamut szekrényszáraz-plusz, szekrényszáraz,
vasalás-száraz; Szintetikus szekrényszáraz-plusz, szekrényszáraz, vasalásszáraz; Kímélő-plusz szekrényszáraz program (ingek, blúzok); Időprogramok
(10-90 perc között); 30-perces szellőztető program

ALAPTULAJDONSÁGOK: 6. ÉRZÉK funkció; Elektronikus vezérlés; „B” energiaosztály; Kondenzációs szárítórendszer; 6 kg (pamut) szárítási kapacitás;
112 literes dobtérfogat; 4 literes kondenzvíztartály; Galvanizált szárítódob
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK: 3/6/9 órás indításkésleltetés; Kímélő szárítás
gomb (csökkentett hőmérséklet); Szálszűrő, szűrőtisztítás jelzéssel; Kondenzvíztartály-ürítés jelzés; Túlszárítás elleni védelem; Hangjelzés
FONTOSABB PROGRAMOK: Pamut szekrényszáraz-plusz, szekrényszáraz,
vasalás-száraz; Szintetikus szekrényszáraz-plusz, szekrényszáraz, vasalásszáraz; Kímélő-plusz szekrényszáraz program (ingek, blúzok); Időprogramok
(10-90 perc között); 30-perces szellőztető program
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MOSOGATÓGÉPEK

KIVÁLÓ HATÉKONYSÁGÚ MOSOGATÓGÉPEK,
AMELYEKKEL IDŐT ÉS MUNKÁT SPÓROLHAT MEG.*
A WHIRLPOOL FOKOZOTT FIGYELMET FORDÍTOTT A FOGYASZTÓK
VISSZAJELZÉSEIRE ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY OLYAN MOSOGATÓGÉPEKET
ALKOSSON, MELYEK KIFEJEZETTEN AZ ÖN IGÉNYEIRE LETTEK SZABVA.
POWERCLEAN™
MAX TECHNOLÓGIA

NAGY KIJELZŐ A
VISSZAJELZÉSHEZ

Az egyedülálló PowerClean™ MAX technológiának köszönhetően a Whirlpoolnak sikerült olyan mosogatógépet alkotnia, amely
még a legmakacsabb szennyeződéseket is
eltávolítja a lábasokról, serpenyőkről és
még az óriási méretű dolgokról is, például a
sütőtálcáról, anélkül, hogy előmosásra, áztatásra vagy súrolásra lenne szükség. A mosogatógép hátsó részén lévő speciális forgó
fúvókák 24 nagynyomású vízsugár segítségével képesek még a leégett ételt is eltávolítani, a vízfogyasztás növekedése nélkül.

Egyetlen pillantással tájékozódhat az LCD kijelzőn, hogy hol tart a mosogatás, megnézheti
a kiválasztott opciókat, a mosogatási fázist, a
hátralévő időt, és még sok más adatot.

ALL-IN-ONE
Szabadon, tetszés szerint választhatja meg
a mosogatószert és a vízkeménységet, hogy
az eredmény akár por, akár tabletta formájú
mosogatószerrel is mindig a legtökéletesebb legyen.

SANI RINSE ANTIBAKTERIÁLIS ÖBLÍTÉS

POWERCLEAN™
TECHNOLÓGIA

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.

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

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 különböző
foltokat, mint például tea, kávé és rúzs, így
biztosítva a tökéletes eredményt.

6. ÉRZÉK TECHNOLÓGIA –
TAKARÉKOS ERŐFORRÁSFELHASZNÁLÁS
Tudjuk, hogy sokan szeretnék, ha mosogatógépük
kevesebb energiát és vizet használna fel, amikor
nincs teljesen telepakolva. Az új PowerClean™
MAX mosogatógép azonban még ennél is többet
tud. Az intelligens 6. ÉRZÉK technológia érzékeli
a szennyezettség mértékét, és a mosási ciklust
automatikusan ehhez igazítja – így akár 50%*
energia-, víz- és időmegtakarítást képes elérni.
A takarékos multizónás opció lehetővé teszi,
hogy csak a felső, vagy csak az alsó kosarat
pakolja meg. A féladagos opcióval szintén erőforrásokat takaríthat meg, amikor kevés edényt
mosogat, de mindkét kosarat igénybe veszi.

*

FOLYAMATOS

SZUPERCSENDES ÉJSZAKAI
PROGRAM
RUGALMASAN ALAKÍTHATÓ BELSŐ
TÉR
A több modulból álló, lehajtható tányérés csészetartóval rendelkező állítható magasságú vagy kivehető 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 porcelánedények
számára. Így minden elmosogatható egyszerre és nem kell aggódnia amiatt, hogy
az edények sérülnek vagy eltörnek. Az evőeszközök és konyhai eszközök számára van
egy harmadik kosár is. A kosár két külön
tálcából áll, amelyek igény szerint különböző helyzetbe állíthatók vagy kivehetők.
A harmadik kosárnak köszönhetően nincs
szükség a helyigényes hagyományos evőeszköztartóra, így elegendő hely marad
arra, hogy egyetlen alkalommal akár egy 13
személyes étkészletet is elmosogasson.

A készülékeink felszereltsége modelltől függően, termékenként változhat

32

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

ÖNTISZTÍTÓ SZŰRŐ
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.

VÍZBIZTONSÁGI RENDSZER
• Elektronikus

vízszabályozás
biztonsági rendszer
Figyeli a mosogatógép alján összegyűlő víz
szintjét. Belső szivárgás esetén leállítja a gépet, és kiszivattyúzza a vizet. Kiömlésgátló
berendezés – otthona védelme érdekében. Ha
problémára utaló jelet észlel, azonnal leállítja a mosogatást, elzárja a vízbevezetést és
leüríti a gépet.

• Waterstop

MOSOGATÓGÉPEK

ADP 7955 IX, WH
TOUCH
MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh):
0,98
Vízfogyasztás (liter):
11
Zajszint (dBA):
44
Nettó súly (kg):
58
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
850x597x596

ALAPTULAJDONSÁGOK: 6. ÉRZÉK funkció; AquaSteam gőzfunkció; Egyedi
Forgófejes PowerClean MAX nagynyomású tisztítás; Elektronikus vezérlés;
Érintőszenzoros programválasztó; LCD kijelző; „A+” energiaosztály; „A” tisztítóhatás; „A” szárítási hatékonyság; 13 teríték; 7 program; Alsó kosár: 2 fix és 5
lehajtható tányértartó sor; Felső kosár: plusz kivehető evőeszköztartó (3.) fiók
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK: Sani Rinse (fertőtlenítő öblítés) opció;
Multizónás mosogatás; 1-24 h indításkésleltetés; Maradékidő-kijelző; Multitabletta opció; Elektronikus belső és mech. külső, vízkifolyás elleni védelem;
Öntisztító szűrőrendszer; Elektronikus öblítőszerhiány-kijelző; Elektronikus
sóhiány kijelző; Állítható magasságú felső kosár; Kivehető felső kosár
FONTOSABB PROGRAMOK: Előmosogatás; Speciális üvegprogram, 40 °C;
Gyorsprogram (30 perc), 45 °C, szárítás nélkül; Eco 50 °C gazdaságos
program; AquaSteam 6. ÉRZÉK 40-70 °C program; Szupercsendes éjszakai
program; Intenzív program, 70 °C

ADP 6930 IX PC,
WH PC

ADP H2O 10
MŰSZAKI ADATOK:

MŰSZAKI ADATOK:

Energiafogyasztás (kWh):
1,05
Vízfogyasztás (liter):
10
Zajszint (dBA):
42
Nettó súly (kg):
58
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
850x597x596

Energiafogyasztás (kWh):
1,05
Vízfogyasztás (liter):
12
Zajszint (dBA):
46
Nettó súly (kg):
58
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
850x597x596

ALAPTULAJDONSÁGOK: 6. ÉRZÉK funkció; AquaSteam gőzfunkció; PowerClean
nagynyomású tisztítás; 10 literes vízfogyasztás; Elektronikus vezérlés; Nyomógombos programválasztó; LED-sor és digitális kijelző; „A” energiaosztály;
„A” tisztítóhatás; „A” szárítási hatékonyság; 12 teríték; 6 program; Alsó kosár:
2 fix és 4 lehajtható tányértartó sor; Felső kosár: 4 lehajtható csészetartó
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK: Multizónás mosogatás; 1-24 h indításkésleltetés;
Maradékidő-kijelző; Multi-tabletta opció; Elektronikus belső vízkifolyás elleni
védelem; Öntisztító szűrőrendszer; Elektronikus öblítőszerhiány-kijelző; Elektronikus sóhiány kijelző; Állítható magasságú felső kosár; Kivehető felső kosár
FONTOSABB PROGRAMOK: Előmosogatás; Speciális üvegprogram, 40 °C;
Gyorsprogram (30 perc), 45 °C, szárítás nélkül; Eco 50 °C gazdaságos program; AquaSteam 6. ÉRZÉK 40-70 °C program; Normál napi 60 °C program

ALAPTULAJDONSÁGOK: 6. ÉRZÉK funkció; AquaSteam gőzfunkció;
PowerClean nagynyomású tisztítás; Elektronikus vezérlés; Nyomógombos
programválasztó; LED-sor és digitális kijelző; „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
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK: Multizónás mosogatás; 1-24 h indításkésleltetés;
Maradékidő-kijelző; Multi-tabletta opció; Elektronikus, belső vízkifolyás elleni
védelem; Öntisztító szűrőrendszer; Elektronikus öblítőszerhiány-kijelző; Elektronikus sóhiány kijelző; Állítható magasságú felső kosár; Kivehető felső kosár
FONTOSABB PROGRAMOK: Előmosogatás; Speciális üvegprogram, 40 °C;
Gyorsprogram (30 perc), 45 °C, szárítás nélkül; Eco 50 °C gazdaságos program; AquaSteam 6. ÉRZÉK 40-70 °C program; Normál napi 60 °C program
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MOSOGATÓGÉPEK

ADP 6993 ECO

ADP 6920 WH

MŰSZAKI ADATOK:

MŰSZAKI ADATOK:

Energiafogyasztás (kWh):
0,93
Vízfogyasztás (liter):
13
Zajszint (dBA):
44
Nettó súly (kg):
58,00
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
850x597x596

Energiafogyasztás (kWh):
1,05
Vízfogyasztás (liter):
12
Zajszint (dBA):
46
Nettó súly (kg):
58,00
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
850x597x596

ALAPTULAJDONSÁGOK: 6. ÉRZÉK funkció; AquaSteam gőzfunkció; Elektromos vezérlés; Nyomógombos programválasztó; LED-sor és digitális kijelző;
„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
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK: Multizónás mosogatás; 1-24 h indításkésleltetés;
Maradékidő-kijelző; Multi-tabletta opció; Elektronikus, belső vízkifolyás elleni
védelem; Öntisztító szűrőrendszer; Elektronikus öblítőszerhiány-kijelző; Elektronikus sóhiány kijelző; Állítható magasságú felső kosár; Kivehető felső kosár
FONTOSABB PROGRAMOK: Előmosogatás; Speciális üvegprogram, 40 °C;
Gyorsprogram (30 perc), 45 °C, szárítás nélkül; Eco 50 °C gazdaságos program; AquaSteam 6. ÉRZÉK 40-70 °C program; Normál napi 60 °C program

ALAPTULAJDONSÁGOK: 6. ÉRZÉK funkció; AquaSteam gőzfunkció; Elektronikus vezérlés; Nyomógombos programválasztás; LED-sor és digitális kijelző;
„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
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK: Funkciógombbal választható fertőtlenítő
öblítés; Multizónás mosogatás; 1-24 h indításkésleltetés; Maradékidő kijelző;
Multi-tabletta opció; Elektronikus, belső vízkifolyás elleni védelem; Öntisztító szűrőrendszer; Elektronikus öblítőszerhiány-kijelző; Elektronikus sóhiány
kijelző; Állítható magasságú felső kosár; Kivehető felső kosár
FONTOSABB PROGRAMOK: Előmosogatás; Speciális üvegprogram, 40 °C;
Gyorsprogram (30 perc), 45 °C, szárítás nélkül; Eco 50 °C gazdaságos program; AquaSteam 6. ÉRZÉK 40-70 °C program; Normál napi 60 °C program

ADP 5600 IX

ADP 5310 WH

MŰSZAKI ADATOK:

MŰSZAKI ADATOK:

Energiafogyasztás (kWh):
1,05
Vízfogyasztás (liter):
15
Zajszint (dBA):
51
Nettó súly (kg):
58
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
850x597x596

Energiafogyasztás (kWh):
1,05
Vízfogyasztás (liter):
15
Zajszint (dBA):
51
Nettó súly (kg):
58,00
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
850x597x596

ALAPTULAJDONSÁGOK: Elektronikus vezérlés; Nyomógombos programválasztás; LED-sor kijelzés; „A” energiaosztály; „A” tisztítóhatás; „A” szárítási
hatékonyság; 12 teríték; 5 program; Alsó kosár: 4 fix tányértartó sor; Felső
kosár: 2 lehajtható csészetartó
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK: Féltöltet mosogatás, külön gombbal választható
opció; Fix idejű, 2-4-8 órás indításkésleltetés; Multi-tabletta opció; Elektronikus belső vízkifolyás elleni védelem; Öntisztító szűrőrendszer; Elektronikus
öblítőszerhiány-kijelző; Elektronikus sóhiány kijelző
FONTOSABB PROGRAMOK: Előmosogatás; Speciális üvegprogram, 40 °C;
Gyorsprogram (30 perc), 40 °C, szárítás nélkül; Eco 50 °C gazdaságos program; Intenzív program, 70 °C

ALAPTULAJDONSÁGOK: Elektronikus vezérlés; Nyomógombos programválasztó; LED-sor kijelzés; „A” energiaosztály; „A” tisztítóhatás; „A” szárítási
hatékonyság; 12 teríték; 5 program; Alsó kosár: 4 fix tányértartó sor; Felső
kosár: 2 lehajtható csészetartó
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK: Féltöltet mosogatás, külön gombbal választható; Fix idejű, 2-4-8 órás indításkésleltetés; Multi-tabletta opció; Elektronikus belső vízkifolyás elleni védelem; Öntisztító szűrőrendszer; Elektronikus
öblítőszerhiány-kijelző; Elektronikus sóhiány kijelző
FONTOSABB PROGRAMOK: Előmosogatás; Speciális üvegprogram, 40 °C;
Gyorsprogram (30 perc), 40 °C, szárítás nélkül; Eco 50 °C gazdaságos progam;
Intenzív program, 70 °C
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KESKENY MOSOGATÓGÉPEK

ADP 750 WH, IX
MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh):
0,81
Vízfogyasztás (liter):
13
Zajszint (dBA):
52
Nettó súly (kg):
38
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
850x450x580

ALAPTULAJDONSÁGOK: Elektronikus vezérlés; LCD kijelző; Nyomógombos
programválasztás; „A” energiaosztály; „A” tisztítóhatás; „A” szárítási hatékonyság; Teríték: 9; Programok száma: 7; 2 mosogatókaros rendszer
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK: 1-24 órás indításkésleltetés; Maradékidő kijelzés;
Belső, mechanikus vízkifolyás elleni védelem; Elektronikus öblítőszerhiánykijelző; Elektronikus sóhiány kijelző; Vízlágyító-rendszer
FONTOSABB PROGRAMOK: Előmosogatás; Gyorsprogram, szárítás nélkül;
Kímélő üvegpohármosó program (40 °C); Eco 45 °C gazdaságos program;
Antibakteriális program; Intenzív 60 °C program

ADP 550 WH, IX

ADP 450 WH, IX

MŰSZAKI ADATOK:

MŰSZAKI ADATOK:

Energiafogyasztás (kWh):
0,81
Vízfogyasztás (liter):
13
Zajszint (dBA):
52
Nettó súly (kg):
38
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
850x450x580

Energiafogyasztás (kWh):
0,81
Vízfogyasztás (liter):
13
Zajszint (dBA):
54
Nettó súly (kg):
38
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
850x450x580

ALAPTULAJDONSÁGOK: Elektronikus vezérlés; Nyomógombos programválasztás;
„A” energiaosztály; „A” tisztítóhatás; „A” szárítási hatékonyság; Teríték: 9;
Programok száma: 6; 2 mosogatókaros rendszer
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK: 3/6/9 órás indításkésleltetés; Belső,
mechanikus vízkifolyás elleni védelem; Elektronikus öblítőszerhiány-kijelző;
Elektronikus sóhiány kijelző; Vízlágyító-rendszer
FONTOSABB PROGRAMOK: Előmosogatás; Gyorsprogram, szárítás nélkül;
Kímélő üvegpohármosó program (40 °C); Eco 45 °C gazdaságos program;
Intenzív 60 °C program

ALAPTULAJDONSÁGOK: Elektronikus vezérlés; Nyomógombos programválasztás; „A” energiaosztály; „A” tisztítóhatás; „B” szárítási hatékonyság;
9 teríték; 5 program; 2 mosogatókar; Alsó kosár: 4 fix tányértartó sor; Felső
kosár: 4 lehajtható csészetartó
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK: Multi-tabletta opció; Mechanikus vízkifolyás
elleni védelem; Mechanikus öblítőszerhiány-kijelző; Kivehető felső kosár;
3-lépésben állítható vízlágyító-rendszer
FONTOSABB PROGRAMOK: Előmosogatás; Gyorsprogram (30 perc), 40 °C,
szárítás nélkül; Eco 45 °C gazdaságos program; Normál 50 °C program;
Intenzív 60 °C program
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MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK

JETCHEF PRÉMIUM ÉS JETCHEF: A FŐZÉS TÖKÉLETESEDÉSE
AZ INTELLIGENS 6. ÉRZÉK TECHNOLÓGIÁT KIAKNÁZVA
A JETCHEF A HAGYOMÁNYOS SÜTŐNÉL ELÉRHETŐ MINŐSÉGET ÉS
VÁLTOZATOSSÁGOT A MIKROHULLÁM SEBESSÉGÉVEL ÖTVÖZI
citása és 36 centiméteres forgótányérja
tágas helyet biztosít lasagne, egész csirke
vagy bármilyen más nagyméretű étel elkészítéséhez.

KÉNYELMES, LEHAJTHATÓ AJTÓ
A konyha hatékony helykihasználása érdekében a JetChef ajtók függőlegesen lehajtva nyithatók. A kinyitott ajtó akár 20
kg súlyt is elbír, így kiválóan használható
nehéz edények sütés előtti és utáni elhelyezésére.

JELLEGZETES
KIVITEL

DESIGN,

STÍLUSOS

A legújabb formatervezési irányzatokkal
összhangban letisztult vonalvezetésű fogantyú és ablak, amelyet a kezelőlap, a kezelőgomb és az ajtó lágy vonalai ellensúlyoznak.
A JetChef fehér, fekete vagy ezüst kivitelben kapható. Néhány típusnál króm részek
kölcsönöznek stílusos, modern megjelenést.

FELÜL ELHELYEZETT
LCD KIJELZŐVEL
ASSISTED CHEF –
70 BEÉPÍTETT ÉTELRECEPT
A JetChef Prémium mikrohullámú sütővel a
Whirlpool soha nem látott módon egyszerűsíti le a főzést, szakavatott segítőtársat visz
konyhájába. Válasszon ki egyet a 11 ételkategória több mint 70 receptjéből. A funkció
kiválasztása után az ételkategóriát, az étel
fajtáját és súlyát vagy az adagok számát kell
beállítani, ezután a sütő beállítja a főzési időt és jelzi, hogy melyik tartozékot kell
használni.

*

JETCHEF
JETCHEF

PRÉMIUM

ÉS

A 6. ÉRZÉK technológia meghatározza az
adott étel számára ideális főzési folyamatot. Intelligens érzékelők figyelik az
étel nedvességtartalmát és a tökéletes
eredmény érdekében annak megfelelően
szabályozzák a főzési paramétereket. Kiolvasztás, grillezés, sütés, crisp pirítás,
gyosmelegítés vagy párolás egy gombnyomásra, és mindig tökéletes eredménnyel!
Sőt, a JetChef készülékek 31 literes kapa-

A Jet Defrost funkcióval nem rendelkező Whirlpool termékkel összehasonlítva
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KEZELŐLAP

A kezelőlap egyedülállóan könnyen használható helyre került, ahol gyorsan elérhető
az összes funkció. Elegáns háttér-világítású
LCD kijelző ad teljes körű tájékoztatást a
sütési folyamatról.

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK

JT 379 IX

JT 369 SL / WH

MŰSZAKI ADATOK:

MŰSZAKI ADATOK:

Teljesítményigény (W):
Grill teljesítmény (W):
Hőlégbefúvás teljesítménye (W):
Forgótányér átmérője (mm):
Nettó súly (kg):
Párolótér mérete (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

2200
1200
1500
360
29,1
210x395x370
380x490x541

Teljesítményigény (W):
Grill teljesítmény (W):
Hőlégbefúvás teljesítménye (W):
Forgótányér átmérője (mm):
Nettó súly (kg):
Párolótér mérete (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

2200
1200
1600
360
30
210x395x370
380x490x541

ALAPTULAJDONSÁGOK:
Mikrohullám+grill+párolás+hőlégbefúvás; 6. ÉRZÉK funkció; Szenzor és súly
szerinti automatikus főzési mód; LCD kijelző; Elektronikus vezérlés; 31 literes
belső tér; 8 teljesítményfokozat; 1000 W mikrohullám teljesítmény; Programóra; Crisp (pirító) funkció; 6. ÉRZÉK, automatikus súly szerinti crisp funkció;
6. ÉRZÉK párolás; Kvarcgrill; Lefelé nyíló ajtó
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Hőlégbefúvás; Gyorsfelfűtés funkció; Igazi inox nemesacél kivitel; JET gyorsmelegítő gomb; JET Defrost/Gyorskiolvasztó funkció; 6. ÉRZÉK, súly szerinti
újramelegítés funkció
TARTOZÉKOK: Crisp tányér; Crisp-tál fogantyú; Pároló edény; Grill rács;
Sütőlap; Műanyag fedő

ALAPTULAJDONSÁGOK:
Mikrohullám+grill+párolás+hőlégbefúvás; 6. ÉRZÉK funkció; LCD kijelző
piktogramokkal; Elektronikus vezérlés; 31 literes belső tér; 7 teljesítményfokozat; 1000 W mikrohullám teljesítmény; Programóra; Crisp (pirító) funkció;
6. ÉRZÉK crisp; 6. ÉRZÉK párolás; Hőlégbefúvás/gyorsmelegítés (50-225 ºC);
Mikróval kombinált hőlégbefúvás/gyorsmelegítés; Kvarcgrill; Lefelé nyíló ajtó
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Nemesacél belső tér; JETStart gyorsindító funkció; JET Defrost/Gyorskiolvasztó mód; 6. ÉRZÉK melegítés funkció
TARTOZÉKOK: Crisp tányér; Crisp-tál fogantyú; Pároló edény; Grill rács;
Zománcozott sütőlap; Műanyag fedő

JT 366 WH / SL

JT 365 WH / SL

MŰSZAKI ADATOK:

MŰSZAKI ADATOK:
Teljesítményigény (W):
Grill teljesítmény (W):
Forgótányér átmérője (mm):
Nettó súly (kg):
Párolótér mérete (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

Teljesítményigény (W):
Grill teljesítmény (W):
Forgótányér átmérője (mm):
Nettó súly (kg):
Párolótér mérete (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

2200
1200
360
27,7
210x395x370
380x490x519

2200
1200
360
25,9
210x395x370
380x490x519

ALAPTULAJDONSÁGOK:
Mikrohullám+grill funkció; LCD kijelző piktogramokkal; Elektronikus vezérlés;
31 literes belső tér; 7 teljesítményfokozat; 1000 W mikrohullám teljesítmény;
Programóra; 2 program memória; Crisp (pirító) funkció; Automatikus súly
szerinti crisp; Kvarcgrill; Lefelé nyíló ajtó
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Nemesacél belső tér; JETStart gyorsindító funkció; JET Defrost/Gyorskiolvasztó
mód; Súly szerinti automatikus főzési funkció; Súly szerinti melegítés funkció;
TARTOZÉKOK: Crisp tányér; Crisp-tál fogantyú; Grill rács; Műanyag fedő

ALAPTULAJDONSÁGOK:
Mikrohullám+grill+párolás üzemmódok; 6. ÉRZÉK funkció; LCD kijelző piktogramokkal; Elektronikus vezérlés; 31 literes belső tér; 7 teljesítményfokozat;
1000 W mikrohullám teljesítmény; Programóra; 2 program memória; Crisp
(pirító) funkció; 6. ÉRZÉK crisp; 6. ÉRZÉK párolás; Kvarcgrill; Lefelé nyíló ajtó
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Nemesacél belső tér; JETStart gyorsindító funkció; JET Defrost/Gyorskiolvasztó mód; 6. ÉRZÉK melegítés funkció; Újramelegítés funkció
TARTOZÉKOK: Crisp tányér; Crisp-tál fogantyú; Pároló edény; Grill rács;
Műanyag fedő
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FAMILY CHEF: A TÖKÉLETES ÉTELKÉSZÍTÉS
LEGEGYSZERŰBB MÓDJA
A WHIRLPOOL FAMILY CHEF KÖNNYEN HASZNÁLHATÓ, KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ,
ÉS FEJLETT JELLEMZŐINEK KÖSZÖNHETŐEN TÖKÉLETES EREDMÉNYT BIZTOSÍT.
KÖNNYŰ TISZTÍTHATÓSÁG
A konyhai munka megkönnyítése érdekében
a Family Chef sütő hihetetlenül könnyen
tisztítható. A Magic Clean nevű innovatív
Protechflon™ bevonatnak köszönhetően a
szennyeződés és a zsír nem tapad erősen a
mikrohullámú sütő belsejéhez, így nedves
ronggyal gyorsan letörölhető.

STÍLUSOSAN EGYSZERŰ
Modern és minimalista: a Family Chef formajegyei – a vonzó, lekerekített forma és a
stílusos krómozás – jól megkülönböztethetővé teszik a sütőt. Az innovatív, felhasználóbarát jellemzők – például a nagy, jól látható
kijelző – csúcstechnikát tükröző megjelenést
kölcsönöznek ennek a nagy teljesítményű
sütőnek.

MINŐSÉGI FŐZÉS A MIKROHULLÁM
SEBESSÉGÉVEL
Az egyszerűséget, sokoldalúságot és kiváló
teljesítményt szolgáló fejlett funkciók széles
választékával rendelkező Family Chef sütő
pompás eredményt biztosít változatos főzési
módszerek segítségével.
A légkeverés olyan sütési eredményt ad,
amelyet csak a hagyományos sütőktől várna
el, de mindezt a szupergyors mikrohullámra
jellemző idő alatt. A tökéletesen egyenletes sütés érdekében a sütőtér sarkaiban és
közepén elhelyezett forró levegő bemenetek

egyenletesen oszlatják el a levegőt a teljes
sütőtérben. Van egy speciális gyorsmelegítés
funkció is, amellyel a sütő mindössze 5 perc
alatt előmelegíthető.
A Crisp™ funkció három exkluzív Whirlpool
technológiát ötvöz, amellyel néhány perc
alatt tökéletesen megpirult, ropogós ételek készíthetők. A Family Chef egyedülálló
Crisp™ tálcáját a 3D mikrohullámú elosztó
rendszerrel és a gyors kvarc grillel együtt
alkalmazva a kenyér, a quiché és a pizza
tényleg olyan ropogós lesz, hogy érezhető
a különbség. Használhatja torták és szuflék
készítésére is.
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FT 339 SL

FT 338/WH

MŰSZAKI ADATOK:

MŰSZAKI ADATOK:
Teljesítményigény (W):
Grill teljesítmény (W):
Hőlégbefúvás teljesítménye (W):
Forgótányér átmérője (mm):
Nettó súly (kg):
Párolótér mérete (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

2200
1000
1300
325
23,50
225x345x340
333x548x533

Teljesítményigény (W):
Grill teljesítmény (W):
Hőlégbefúvás teljesítménye (W):
Forgótányér átmérője (mm):
Nettó súly (kg):
Párolótér mérete (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

2200
1000
1300
325
22,80
225x345x340
333x548x533

ALAPTULAJDONSÁGOK:
Mikrohullám+grill+hőlégbefúvás+párolás funkció; Súly szerinti automatikus
főzési mód; Digitális kijelző; Elektronikus vezérlés; 27 literes belső tér; 8
teljesítményfokozat; 950 W mikrohullám teljesítmény; Programóra; Program
memória; Crisp funkció; Automatikus súly szerinti crisp funkció; Párolás funkció;
Kvarcgrill; Fogantyú
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Hőlégbefúvás; Gyorsfelfűtés funkció; Festett kivitelű párolótér; JET
gyorsmelegítő gomb; Ételfajta szerinti JET Defrost/Gyorskiolvasztó funkció
TARTOZÉKOK: Crisp tányér; Crisp-tál fogantyú; Pároló edény; Grill rács

ALAPTULAJDONSÁGOK:
Mikrohullám+grill + hőlégbefúvás funkció; Súly szerinti automatikus főzési mód;
Digitális kijelző; Elektronikus vezérlés; 27 literes belső tér; 8 teljesítményfokozat;
950 W mikrohullám teljesítmény; Programóra; Program memória; Crisp funkció;
Automatikus súly szerinti crisp funkció; Kvarcgrill; Balra nyíló ajtó
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Hőlégbefúvás; Festett kivitelű párolótér; JET gyorsmelegítő gomb;
Ételfajta szerinti JET Defrost/Gyorskiolvasztó funkció
TARTOZÉKOK: Crisp tányér; Crisp-tál fogantyú; Grill rács

FT 338 SL

FT 335 SL

MŰSZAKI ADATOK:

MŰSZAKI ADATOK:
Teljesítményigény (W):
Grill teljesítmény (W):
Hőlégbefúvás teljesítménye (W):
Forgótányér átmérője (mm):
Nettó súly (kg):
Párolótér mérete (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

Teljesítményigény (W):
Grill teljesítmény (W):
Forgótányér átmérője (mm):
Nettó súly (kg):
Párolótér mérete (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

2200
1000
1300
325
22,80
225x345x340
333x548x533

2200
1000
325
20,90
225x345x340
333x548x472

ALAPTULAJDONSÁGOK:
Mikrohullám+grill+crisp működési módok; Elektronikus vezérlés; Digitális
kijelző, nyomógombos kezelés; 27 literes belső tér; 950 W-os mikrohullámú
teljesítmény; Crisp funkció; Automatikus, súly szerinti Jet Menü crisp, 12
ételfajtára; JET Defrost/Gyorskiolvasztó funkció 5 ételfajtára; Programóra;
Program memória
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Festett belső tér; JET Start gyorsindító gomb; Melegen tartás funkció; Gyermekzár; Oldalra nyíló ajtó
TARTOZÉKOK: Forgótányér; Crisp tányér; Crisp-tál fogantyú; Grill rács

ALAPTULAJDONSÁGOK:
Mikrohullám+grill + hőlégbefúvás funkció; Súly szerinti automatikus főzési mód;
Digitális kijelző; Elektronikus vezérlés; 27 literes belső tér; 8 teljesítményfokozat;
950 W mikrohullám teljesítmény; Programóra; Program memória; Crisp funkció;
Automatikus súly szerinti crisp funkció; Kvarcgrill; Balra nyíló ajtó
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Hőlégbefúvás; Festett kivitelű párolótér; JET gyorsmelegítő gomb;
Ételfajta szerinti JET Defrost/Gyorskiolvasztó funkció
TARTOZÉKOK: Crisp tányér; Crisp-tál fogantyú; Grill rács
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VITESSE PLUS: EGÉSZSÉGES, PÁROLT ÉTELEK
EGYETLEN GOMBNYOMÁSRA
A WHIRLPOOL EGYEDÜLÁLLÓ FITNESS MENÜJE SEGÍTSÉGÉVEL GYORSAN ÉS KÖNNYEN
KÉSZÍTHETŐ ÍZLETES ÉS TÁPANYAGBAN GAZDAG PÁROLT ZÖLDSÉG, HAL ÉS SOK MÁS ÉTEL.

ÍZLETES, TÁPLÁLÓ ÉTELEK KÉSZÍTÉSE REKORD SEBESSÉGGEL
A Fitness Menü funkció, amely a párolást a
mikrohullámú sütéssel ötvözi, gyors és könynyű főzési módszert kínál az egészséges,
párolt ételek elkészítésére – tökéletes mindenkinek, aki zsírmentes étrenden van vagy
jobban odafigyel arra, hogy mit eszik. Válaszsza ki az ételkategóriát, és adja meg az étel
súlyát. A sütő automatikusan kiszámítja a
főzési időt, és irányítja a folyamatot.
A Crisp™ funkció a Whirlpool szabadalmazott
technológiájának segítségével percek alatt
tökéletesen megsült, ropogós ételeket készít. Az egyedülálló Crisp™ tál és a hatékony
3D mikrohullám-elosztó rendszer, valamint a
gyors kvarc grill kombinációjával a sütő tésztát süt, olaj nélkül süt és ropogósra süti a hagyományos receptek szerint készült ételeket.

*

Jet leolvasztás funkció: válassza ki az étel
kategóriáját, adja meg a súlyát, és a többit
bízza a Vitesse Plus-ra. A 3D mikrohullám
elosztó rendszer előnyeit kiaknázva a sütő
képes fél kilogramm darált húst mindössze 2
perc alatt kiolvasztani: 7-szer gyorsabban*.

KÖNNYŰ KEZELÉS
A Vitesse Plus mikrohullámú sütő továbbfejlesztett, közvetlen funkciógombokkal rendelkező kezelőlapot kapott, így használata
magától értetődő és élvezetes.

EGYSZERŰEN TISZTÍTHATÓ
A Magic Clean innovatív Protechflon™ bevonatnak köszönhetően a szennyeződés és
zsír nem tapad meg a mikrohullámú sütő
belsejében, így nedves ronggyal gyorsan letörölhető.

Jet leolvasztás funkcióval nem rendelkező Whirlpool készülékekkel összehasonlítva
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KÖNNYED, LÁGY VONALVEZETÉS
A Whirlpool új, divatos, nőies formajegyekkel
rendelkező Vitesse Plus készüléke a Carisma
termékcsalád tagja. A sima, lekerekített formának, az integrált fogantyúnak és az elegáns króm bevonatnak köszönhetően a sütő
bármely konyha tetszetős darabja lehet.

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK

VT 256 IX

VT 265 WH

MŰSZAKI ADATOK:

MŰSZAKI ADATOK:

Teljesítményigény (W):
Grill teljesítmény (W):
Forgótányér átmérője (mm):
Nettó súly (kg):
Párolótér mérete (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

2000
850
280
19,10
220x330x320
300x520x436

Teljesítményigény (W):
Grill teljesítmény (W):
Forgótányér átmérője (mm):
Nettó súly (kg):
Párolótér mérete (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

2000
850
280
19,10
220x330x320
300x520x436

ALAPTULAJDONSÁGOK:
Mikrohullám+grill+Crisp funkciók; Digitális kijelző; Elektronikus vezérlés;
24 literes belső tér; 7 teljesítményfokozat; 800 W mikrohullám teljesítmény;
Programóra; Crisp (pirító) funkció; Automatikus súly szerinti crisp funkció;
Kvarcgrill; Oldalra nyíló ajtó
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Festett belsőtér; JET gyorsmelegítő gomb; JET Defrost/Gyorskiolvasztó funkció
TARTOZÉKOK: Crisp tányér; Crisp-tál fogantyú; Grill rács

ALAPTULAJDONSÁGOK:
Mikrohullám+grill+Crisp funkciók; Digitális kijelző; Elektronikus vezérlés;
24 literes belső tér; 7 teljesítményfokozat; 800 W mikrohullám teljesítmény;
Programóra; Crisp (pirító) funkció; Automatikus súly szerinti crisp funkció;
Kvarcgrill; Oldalra nyíló ajtó
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Festett belsőtér; JET gyorsmelegítő gomb; JET Defrost/Gyorskiolvasztó funkció
TARTOZÉKOK: Crisp tányér; Crisp-tál fogantyú; Grill rács

VT 265 SL

VT 264 SL

MŰSZAKI ADATOK:

MŰSZAKI ADATOK:
Teljesítményigény (W):
Grill teljesítmény (W):
Forgótányér átmérője (mm):
Nettó súly (kg):
Párolótér mérete (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

Teljesítményigény (W):
Grill teljesítmény (W):
Forgótányér átmérője (mm):
Nettó Súly (kg):
Párolótér mérete (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

2000
850
280
19,10
220x330x320
300x520x436

2000
850
280
17,3
220x330x320
300x520x436

ALAPTULAJDONSÁGOK:
Mikrohullám+grill funkciók; Digitális kijelző; Elektronikus vezérlés;
24 literes belső tér; 7 teljesítményfokozat; 800 W mikrohullám teljesítmény;
850 W grill teljesítmény; Programóra; Kvarcgrill; 3D mikrohullámú sugárzási
rendszer; Oldalra nyíló ajtó
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
280 mm-es forgótányér; JET gyorsmelegítő gomb; JET Defrost/
gyorskiolvasztó funkció
TARTOZÉKOK: Grill rács

ALAPTULAJDONSÁGOK:
Mikrohullám+grill+Crisp funkciók; Digitális kijelző; Elektronikus vezérlés;
24 literes belső tér; 7 teljesítményfokozat; 800 W mikrohullám teljesítmény;
Programóra; Crisp (pirító) funkció; Automatikus súly szerinti crisp funkció;
Kvarcgrill; Oldalra nyíló ajtó
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Festett belsőtér; JET gyorsmelegítő gomb; JET Defrost/Gyorskiolvasztó funkció
TARTOZÉKOK: Crisp tányér; Crisp-tál fogantyú; Grill rács
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MWD 246 WH

MWD 244 IX, WH, BL

MŰSZAKI ADATOK:
Teljesítményigény (W):
Grill teljesítmény (W):
Forgótányér átmérője (mm):
Nettó súly (kg):
Párolótér mérete (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

MŰSZAKI ADATOK:
1100
700
270
14,2
203x291x314
286,5x456x388,8

Teljesítményigény (W):
Grill teljesítmény (W):
Forgótányér átmérője (mm):
Nettó súly (kg):
Párolótér mérete (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

ALAPTULAJDONSÁGOK:
Mikrohullám + grill + párolás működési módok; Elektronikus vezérlés; Digitális
kijelző, nyomógombos kezelés; 20 literes belső tér; 700 W mikrohullámú;
teljesítmény; Mikrohullám + grill kombinált üzemmód; Párolás funkció; Súly
szerint automata kiolvasztás; Programóra
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Festett belső tér; JET gyorsmelegítő gomb; Gyermekzár; Oldalra nyíló ajtó
TARTOZÉKOK: Forgótányér; Pároló edény; Grill rács

MWD 242 WH

1100
700
270
14
203x291x314
286,5x456x388,8

ALAPTULAJDONSÁGOK:
Mikrohullám + grill működési módok; Elektronikus vezérlés; Digitális kijelző,
nyomógombos kezelés; 20 literes belső tér; 700 W mikrohullámú teljesítmény;
Mikrohullám + grill kombinált üzemmód; Súly szerint automata kiolvasztás;
Programóra
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Festett belső tér; JET Start gyorsindító gomb; Gyermekzár; Oldalra nyíló ajtó
TARTOZÉKOK: Forgótányér; Grill rács

MWD 208 WH, BL

MWD 207 WH

MŰSZAKI ADATOK:

MŰSZAKI ADATOK:

MŰSZAKI ADATOK:

Teljesítményigény (W):
1100
Forgótányér átmérője (mm):
270
Nettó súly (kg):
13,4
Párolótér mérete (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 203x291x314
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 286,5x456x388,8

Teljesítményigény (W):
1150
Grill teljesítmény (W):
700
Forgótányér átmérője (mm):
270
Nettó súly (kg):
12,6
Párolótér mérete (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 196x292x295
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
285x456x359

Teljesítményigény (W):
1150
Forgótányér átmérője (mm):
270
Nettó súly (kg):
12,2
Párolótér mérete (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 196x292x295
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
285x456x359

ALAPTULAJDONSÁGOK:
Mikrohullám+párolás működési módok; Elektronikus
vezérlés; Digitális kijelző, nyomógombos kezelés;
20 literes belső tér; 700 W mikrohullámú teljesítmény; Párolás funkció; Súly szerinti automata
kiolvasztás;Külön italmelegítő program; Programóra; Memória funkció
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Festett belső tér; JET Start gyorsindító gomb; Újramelegítés funkció; Gyermekzár; Oldalra nyíló ajtó
TARTOZÉKOK: Forgótányér; Pároló edény

ALAPTULAJDONSÁGOK:
Mikrohullám + grill működési módok; Elektronikus
vezérlés; Digitális kijelző; 18 literes belső tér; 700 W
mikrohullámú teljesítmény; Súly szerinti automatikus
főzési funkció, 3 ételfajtára; Súly szerinti automata kiolvasztás, 3 ételfajtára; Mikrohullám + grill
kombinált üzemmód; Külön italmelegítő program;
Programóra; Memória funkció
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Festett belső tér; JET Start gyorsindító gomb;
Gyermekzár; Oldalra nyíló ajtó
TARTOZÉKOK: Forgótányér; Grill rács
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ALAPTULAJDONSÁGOK:
Mikrohullám működési mód; Elektronikus vezérlés;
Digitális kijelző; 18 literes belső tér; 700 W mikrohullámú teljesítmény; Súly szerinti automatikus
főzési funkció, 3 ételfajtára; Súly szerinti automata
kiolvasztás, 3 ételfajtára Külön italmelegítő program; Programóra; Memória funkció
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Festett belső tér; JET Start gyorsindító gomb;
Gyermekzár; Oldalra nyíló ajtó
TARTOZÉKOK: Forgótányér

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK

I LOVE MAX: EGY CSEPP SZÍN
A TUDATOSAN TERVEZETT KONYHÁBA
A WHIRLPOOL AZ ÚJ „I LOVE MAX” MIKROHULLÁMŰ SÜTŐVEL
ELEGANCIÁT, STÍLUST ÉS SZÍNT VISZ A KONYHBA.
VONZÓ MEGJELENÉS, MODERN SZÍNEK
A Whirlpool kimagaslóan sikeres MAX mikrohullámú sütői a fejlett funkcióknak, az újszerű formai megjelenésnek és mindenekelőtt az
egyedi lekerekített formájuknak köszönhetően mindig is „kilógtak a sorból”.

gyelemre méltó belső helykihasználás mégis
elegendő helyet biztosít egy szabványos 28
cm-es forgótányér számára, ugyanakkor a
13 literes sütőtér rengeteg helyet biztosít
ahhoz, hogy a főzés terén is kamatoztathassa kreativitását.

Az I Love MAX limitált sorozattal a Whirlpool
még több stílust visz konyhájába az izgalmas
színek briliáns választékának köszönhetően:
az ezüst és fekete mindegyike csodálatos
gyöngyház fényt kapott a legteljesebb vizuális hatás érdekében.
MINI KÍVÜL, MAXI BELÜL!
A lekerekített formájú I Love MAX mikrohullámú sütő kiválóan illeszkedik bárhova, így
tetszése szerint bárhol elhelyezheti, akár
egy nehezen kihasználható sarokba is. A fi-

MAX 39 SL

MAX 34 BL

MŰSZAKI ADATOK:
Teljesítményigény (W):
Grill teljesítmény (W):
Forgótányér átmérője (mm):
Nettó súly (kg):
Párolótér mérete (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

MŰSZAKI ADATOK:
1500
700
280
16,5
170x290x290
361x392x350

Teljesítményigény (W):
Grill teljesítmény (W):
Forgótányér átmérője (mm):
Nettó súly (kg):
Párolótér mérete (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

ALAPTULAJDONSÁGOK:
Egyedi design, sarokba állítható kivitel; Mikrohullám + grill + crisp + párolás
működési módok; Elektronikus vezérlés; Digitális kijelző, érintőszenzoros
kezelés; Súly szerinti automatikus funkciók; 13 literes belső tér; 700 W
mikrohullámú teljesítmény; Programóra; Párolás funkció; Crisp funkció; 3
Dimenziós mikrohullámforrás; Oldalra nyíló ajtó
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Festett belső tér; JET Start gyorsindító gomb; JET Defrost / Gyorskiolvasztó
funkció
TARTOZÉKOK: Crisp tányér; Crisp-tál fogantyú; Pároló edény; Grill rács

1100
700
280
15,1
170x290x290
361x392x350

ALAPTULAJDONSÁGOK:
Egyedi design, sarokba állítható kivitel; Csak mikrohullám működési mód;
Elektronikus vezérlés; Digitális kijelző, érintőszenzoros kezelés; 13 literes
belső tér; Programóra; Kézi kiolvasztás; Memória funkció; 3 Dimenziós
mikrohullámforrás; Oldalra nyíló ajtó
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Festett belső tér; JET Start gyorsindító gomb; JET Defrost / Gyorskiolvasztó
funkció
TARTOZÉKOK: Forgótányér
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AMI A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐKRE ÁLTALÁBAN JELLEMZŐ:*
3D RENDSZER
Ez a forradalmi rendszer egyenletes
hőkeringtetést biztosít a háromdimenziós
mikrohullám-elosztó rendszer segítségével.
Az étel mindig egyenletesen készül, és mindenhol megfő illetve átsül.

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.
• 6. ÉRZÉK melegítés funkció
végtelenül leegyszerűsíti mindenfajta étel (fagyasztott, konzerv- vagy szobahőmérsékletű) újramelegítését, az adag mérete és víztartalma szerint állítja be a
melegítési időt és teljesítményt.
• 6. ÉRZÉK Crisp® funkció a
6. ÉRZÉK és Crisp™ technológia
egyedülálló kombinációja, segítségével
néhány perc alatt ropogós ételt készíthet,
használható tésztasütéshez, olaj nélküli
sütéshez, vagy akár még torták és szuflék
készítéséhez is.
• 6. ÉRZÉK párolás funkció a lehető legegészségesebb módon készíti el a zöldségeket, halat, gyümölcsöket és
sok más ételfajtát, a párolási folyamatot
megfelelően szabályozva a tökéletes eredmény érdekében.

AUTOMATIKUS MELEGÍTÉS
Automatikus funkció készételek
vagy tej újramelegítéséhez.

tásoknak köszönhetően gyors, egészséges
a párolás 6 különböző ételkategóriához. A
főzési útmutató hasznos táplálkozási információkkal is szolgál.

Automatikus funkció sültkrumpli,
zöldségek és pattogatott kukorica készítéséhez.

a speciális kialakítású párolóedényben olyan ételek készíthetők el, mint
a zöldségek és halak.

AUTOMATIKUS PÁROLÁS
A speciális kialakítású párolóedénynek és az előre programozott beállí-

*

Előre beprogramozott beállítások
fagyasztott készételek gyors elkészítéséhez.
Válassza ki az étel típusát, adja meg a súlyát,
és a sütő automatikusan, tökéletesen készíti
el az ételt.

CRISP™ FUNKCIÓ
Az egyedülálló Crisp™ tál, a 3D mikrohullámú
rendszer és a kvarcgrill együttes alkalmazása
biztosítja a sütéshez szükséges magas hőmérséklet elérését, hogy ezáltal mindössze
pár perc alatt ropogós ételek készülhessenek.

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

LÉGKEVERÉS
Olyan légkeverő rendszer, amely
egyenletes sütést biztosít, így a hagyományos sütőnek megfelelő eredmény érhető el a
mikrohullám sebességével.

GYORSMELEGÍTÉS
A gyorsmelegítés funkció 5 percnél
is rövidebb idő alatt melegíti elő az üres sütőt.

MEMO
HŐLÉGBEFÚVÁS
Ez a funkció habcsókok, sütemények, tészták, felfújtak, sült baromfi és
egybensültek készítésére szolgál.

A MEMÓRIA FUNKCIÓ egyszerű
módszert kínál a kedvenc beállítások eltárolására és gyors visszahívására.

GYERMEKZÁR
HŐLÉGBEFÚVÁS KOMBI
Ez a funkció egybensültek, baromfi, héjában sült burgonya, fagyasztott félkész
ételek, tészták, sütemények, halak és pudingok készítésére szolgál.

GRILL KOMBI
Ennek a funkciónak a használatával tökéletesen készíthetők el olyan ételek,
mint a csőbensültek, lasagne, baromfi és sült
burgonya.

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

AUTOMATIKUS CRISP
Ez a funkció lehetővé teszi az étel
gyors felmelegítését fagyasztásból tálalási
hőmérsékletre. Ez a funkció csak fagyasztott
készételekhez használható.

Egyszerű módszer akár 4 csésze ital
gyors újramelegítésére.

JET MENÜ/JET MENÜ CRISP™
PÁROLÁS FUNKCIÓ

JET START
AUTOMATIKUS SÜTÉS

JET ITAL FUNKCIÓ

JET LEVEGŐ
Előre beprogramozott funkció kenyér vagy
sütemény sütéséhez.

JET KIOLVASZTÁS
Az egyedülálló 3D mikrohullám elosztó rendszernek köszönhetően kiemelkedően gyors és
egyenletes kiolvasztást érhetünk el a hús,
baromfi, hal, zöldség és kenyér esetében.

A készülékeink felszereltsége modelltől függően, termékenként változhat
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Ez az automatikus biztonsági funkció egy perccel azután kapcsol be, hogy a
sütő visszatért készenléti állapotba.

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
• 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

KIEMELTEN
ALACSONY
üzemeltetési költség

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

hot

ambient

cold

sparkling

hot

ambient

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

cold

sparkling

hot

ambient

SZABADULJON MEG A KLÓRTÓL, BAKTÉRIUMOKTÓL, ÜLEDÉKEKTŐL, NEHÉZFÉMEKTŐL, A CIPEKEDÉSTŐL, HULLADÉKTÓL, ÉS KÍMÉLJE PÉNZTÁRCÁJÁT!
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PÁRAELSZÍVÓK

AMIT A WHIRLPOOL PÁRAELSZÍVÓKRÓL TUDNI KELL*
megfelelő friss levegô utánpótlásáról, szellőzőnyílás vagy billenőablak segítségével.

MIKOR MELYIK MÓDOT CÉLSZERŰ
VÁLASZTANI?
Légkivezetéses üzemmódot célszerű választani, ha bármilyen lehetőség is adódik a fali
kivezetés létrehozására. Ha lehet, a páraelszívó kivezetőcsonkjával egyezô méretű csővel kell a kivezetést elkészíteni, lehetőleg
rövid úton, egyenes vonalban, kevés kanyarral, szűkítést csak nagyon indokolt esetben
végezzünk. A kivezetést 100 vagy 120 mmes átmérőjű műanyag vagy alumíniumcsővel
kell megvalósítani. A hullámos belsejű, flexibilis csövek használatát kerülni kell.

MIRE KELL ÜGYELNI A PÁRAELSZÍVÓ FELSZERELÉSKOR?
A páraelszívó és a főzőlap között biztonsági
okokból minimális magasságot ír elő a használati, ill. szerelési utasítás. Ezt esetenként a
használók testmagassága is befolyásolja. A túl
magasra helyezett elszívó hatásfoka csökken.

MOSOGATÓGÉPBEN MOSHATÓ FÉM
ZSÍRSZŰRÔ BETÉT
A páraelszívók fém szűrőbetétjére rakódik le
a konyhai pára zsírtartalma és egyéb, a levegőben szálló por, szösz. Ne feledjük, hogy
itt igen intenzív légáramlás van jelen, ezért
a lerakódás már rövid használat esetén is jelentős lehet. A zsíros lerakódás viszont tűzveszélyes, és használat után a visszaáramló
szagok miatt ellenkező hatást is kifejthet.
Ezért a zsírszűrőt rendszeresen tisztítani kell.
Valamennyi Whirlpool készülék fém zsírszűrő
betétje mosogatógépben is megtisztítható.
Válassza a legmagasabb hômérsékletű programot, és ne tegyen be edényt vagy evőeszközt
erre a mosogatásra. Csak teljesen megszárított betétet helyezzen vissza az elszívóba.

A PÁRAELSZÍVÓKNAK KÉTFÉLE MŰKÖDÉSI ÜZEMMÓDJA LEHETSÉGES

MEKKORA ELSZÍVÓKÉPESSÉGŰ KÉSZÜLÉKET VÁLASSZON?

• Légkivezetéses, ahol az elszívó egy, a
külső légtérbe kivezető csőrendszerhez
csatlakozik, és az elszívott légmennyiség
a szabadba távozik.
• Légkeringetéses, amikor az elszívóba egy
aktívszén-szűrőbetét kerül beépítésre,
amely megköti a szagokat, és az így felfrissített levegő visszakerül a konyha légterébe.

Bár több tényező is közrejátszik a választásban (tájolás, szélirány, nyílászárók
szigetelése, főzési szokások-, stb.), alapvetően a konyha légtere a meghatározó,
melynek légmennyiségét óránként legalább
ötször ki kell cserélni. Így a 4x5 m alapterületű, 3 m magas konyha 60 m3 légteréhez
a 300 m3/óra elszívóképességű készülék az
ideális. Mindenképpen gondoskodni kell a

*

a készülékeink felszereltsége modelltől függően, termékenként változhat
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Légtisztításos, aktívszén-szűrôbetétes üzemmódot csak abban az esetben válaszon, ha
semmiképpen sincs lehetőség a kivezetésre
(pl. ablak nélküli garzonkonyha, alagsori elhelyezés, műemlék jellegű épület, nem
fúrható beton főfal stb.) A kereskedelemben
vagy szervizekben beszerezhetô aktívszénszűrôbetét beszerelése általában egyszerű
feladat. A használat gyakoriságától függően
a betétet kb. félévente cseréni kell!

PÁRAELSZÍVÓK

AKR 420 IX/1 ÉS ME/1
ÉS WH/1 ÉS NB/1

AKR 422 IX

MŰSZAKI ADATOK:
Motorteljesítmény (W):
Teljesítményigény (W):
Zajszint (dBA):
Kivezető csatlakozás átmérője (mm):
Készüléktömeg (kg):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

MŰSZAKI ADATOK:
160
240
59-65-69
120
9,4
130x599x499

ALAPTULAJDONSÁGOK:
Falra, vagy felsőszekrény alá szerelhető kivitel
60 cm széles elszívó ernyő
Mechanikus vezérlés
1 motor
3 teljesítményfokozat
265-345-420 m3/óra elszívókapacitás
Állítható üveg légterelő
2 alumínium zsírszűrő
Beépített világítás (2 izzó)
Alkalmazható szénszűrő: AMC 859

AKR 414 WH

120
160
54-62-66
100
5,4
130x599x494

ALAPTULAJDONSÁGOK:
Falra, vagy felsőszekrény alá szerelhető kivitel
60 cm széles elszívó ernyő
Mechanikus vezérlés
1 motor
3 teljesítményfokozat
110-140-180 m3/óra elszívókapacitás
Állítható üveg légterelő
1 alumínium zsírszűrő
Beépített világítás (1 izzó)
Alkalmazható szénszűrő: DKF 606

AKR 520 WH

MŰSZAKI ADATOK:
Motorteljesítmény (W):
Teljesítményigény (W):
Zajszint (dBA):
Kivezető csatlakozás átmérője (mm):
Készüléktömeg (kg):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

Motorteljesítmény (W):
Teljesítményigény (W):
Zajszint (dBA):
Kivezető csatlakozás átmérője (mm):
Készüléktömeg (kg):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

AKR 521 WH / ME

MŰSZAKI ADATOK:
140
220
54-59-65
120
9,4
130x599x499

ALAPTULAJDONSÁGOK:
Falra, vagy felsőszekrény alá szerelhető kivitel
60 cm széles elszívó ernyő
Mechanikus vezérlés
1 motor
3 teljesítményfokozat
185-245-305 m3/óra elszívókapacitás
Állítható üveg légterelő
1 alumínium zsírszűrő
Beépített világítás (2 izzó)
Alkalmazható szénszűrő: AMC 895

MŰSZAKI ADATOK:

Motorteljesítmény (W):
Teljesítményigény (W):
Zajszint (dBA):
Kivezető csatlakozás átmérője (mm):
Készüléktömeg (kg):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

120
160
55-60-68
100
5
130x499x494

ALAPTULAJDONSÁGOK:
Falra, vagy felsőszekrény alá szerelhető kivitel
50 cm széles elszívó ernyő
Mechanikus vezérlés
1 motor
3 teljesítményfokozat
110-120-175 m3/óra elszívókapacitás
Állítható üveg légterelő
Cserélhető papírzsírszűrő
Beépített világítás (1 izzó)
Alkalmazható szénszűrő: DKF 606
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Motorteljesítmény (W):
Teljesítményigény (W):
Zajszint (dBA):
Kivezető csatlakozás átmérője (mm):
Készüléktömeg (kg):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

100
140
49-55-62
125
5,6
130x498x510

ALAPTULAJDONSÁGOK:
Falra, vagy felsőszekrény alá szerelhető kivitel
50 cm széles elszívó ernyő
Mechanikus vezérlés
1 motor
3 teljesítményfokozat
100-160-240 m3/óra elszívókapacitás
Cserélhető papírzsírszűrő
Beépített világítás (1 izzó)
Alkalmazható szénszűrő: AMC 859

SZERVIZ

A WPRO márkát a ház-

figyelmet

tartásigép-gyártás

te-

tot biztosít az Ön számára. Ez azt jelenti,

alkatrészeket

rületén a világ élvonalában álló Whirlpool

hogy a minôség felfedezésén túl a töké-

azonnal rendelkezésre állnak. Magyarországi

fejlesztette ki. A háztartási gépek világában

letes nyugalom érzését is megismerheti.

ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat_whirlpool@

szerzett tapasztalatunknak köszönhetôen

Az ügyfélszolgálati központban közvetlen

esense.hu. Szervizhálózatunk kiemelt szol-

a WPRO a minôség, a megbízhatóság és a

vonalon érheti el a Whirlpool szakembe-

gáltatásaival áll az Ön rendelkezésére, legyen

hatékonyság szinonímája. Az ágazat szak-

reket, akik teljes körû tájékoztatást nyúj-

akár beüzemelés, garancia utáni javítás, a ké-

emberei javasolják a WPRO-termékeket a

tanak a Whirlpool készülékekrôl és azok

szülékek használatához illetve karbantartásá-

háztartási gépek karbantartásához. A WPRO

funkcióiról,

olyan termékcsalád, amely segít abban,

a

hogy a háztartási gépek a legjobb szol-

kapcsolatban,

gáltatást nyújtsák. A WPRO márkajelzéssel
ellátott tartozékok és tisztító eszközök

jesztett garanciáról. Kérem, tekintse meg

Önök szolgálatában.

használata könnyû, ezek környezetbarát

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

termékek, és megfelelnek az európai szab-

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

ványoknak (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

Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!
Az adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki adatok változásának jogát korlátlanul fenntartjuk!
A katalógusban szereplő termékválaszték az év során változhat.
Készülékeink energiaosztály-besorolása a szerkesztés idején érvényes előírások szerint történt.
A közeljövőben várható új szabályozás szerinti besorolások ettől eltérhetnek,
így a feltűntetett adatok változhatnak.

