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A különbség az egyszerűség
és az

intelligens

működés között.

A Whirlpool tisztában van az Ön igényeivel, és tudja, hogy Ön
nap mint nap törődik mindazzal, amit szeret. A 6. Érzék technológia
intelligens módon érzékel, alkalmazkodik és szabályoz azért,
hogy készüléke mindig tökéletes eredményt nyújtson, hogy Önnek
minél kevesebb dolga legyen.

Fedezze fel az új 6. Érzék technológiát:
kivételes teljesítmény a tökéletes eredmény érdekében,
minden eddiginél fejlettebb intelligenciával.

INNOVÁCIÓ

Fedezze fel az új
6. Érzék technológia
erejét!

Kivételes teljesítmény a tökéletes eredményekért,
minden eddiginél intuitívebb megoldásokkal.
Hűtés

Mosás

Kiemelkedő teljesítmény

Intuitív kezelés

Megtakarítás

• N°1 a friss és fagyasztott
ételmegőrzésben!1

• A 6. Érzék Fresh Control technológia
figyeli a hűtőtér körülményeit, és
ennek megfelelően automatikusan
állítja be a páratartalmat és a
hőmérsékletet.

• Az intelligens ételtárolás
jelentősen csökkenti
a kidobandó ételek
mennyiségét.

Kiemelkedő teljesítmény

Intuitív kezelés

Megtakarítás

• A márka, mely hosszabb ideig
biztosítja a ragyogó színek
megőrzését.2 A ruhák színei
olyan életteliek, akár új korukban, miközben a mosás végeredménye is tökéletes.

• A 6. Érzék technológia biztosítja a
legjobb gondoskodást a ruháinak.
Automatikusan érzékeli a mosnivaló
mennyiségét, és a mosási programot
ennek megfelelően állítja be.

• Az erőforrások felhasználását a mosnivaló mennyiségéhez igazítja, ami akár 50%
víz-, idő- és energiamegtakarítást jelenthet.4

Kiemelkedő teljesítmény

Intuitív kezelés

Megtakarítás

• N°1 a legmakacsabb
szennyeződések
eltávolításában4

• Csak válassza ki a 6. Érzék PowerClean programot, és a készülék a nagyteljesítményű vízsugarak víznyomását a
szennyezettség mértékének megfelelően állítja be. Olyan hatékonyan, hogy
előmosogatásra nincs is szükség.

• Akár 50% vizet, energiát és
időt is megtakaríthat, mivel
a készülék mindenből csak
annyit használ fel, amennyi
szükséges az edények tökéletes elmosogatásához.5

Kiemelkedő teljesítmény

Intuitív kezelés

Megtakarítás

• A piacon elsőként vezette be
a CRISP funkciót.

• Mikrohullámú sütők: a 6. Érzék
intelligens érzékelők figyelik az étel
nedvességtartalmát, és beállítják
a főzési időt, hogy az eredmény
mindig tökéletes legyen.

• A 6. Érzék technológia
segítségével időt takaríthat
meg, gyorsabban elkészítheti ételeit a hagyományos
sütéshez képest.

• N°1 Supreme Care elsőosztályú gondoskodás ruhái számára tökéletes csendben.3

Mosogatás

Főzés / Sütés

 Whirlpool által végzett belső tesztek alapján, az ételek súlyveszteségét és
A
elszíneződést mérve a FreshControl és Freeze Control technológiát használó készülékek
esetén (November 2014).
2
A legcsendesebb zajszint a piacon mind a mosást, mind a centrifugálást tekintve, 1400-as
fordulatszámon mérve.
1

E uropean Consumers Institutes (Európai Fogyasztók Intézete) független tesztjei alapján 2011, 2012 és 2013.
4
Belső tesztek alapján, amikor az edényeket és a tálcákat függőlegesen helyeztük az alsó
kosárba (állapot: 2013. október).
5
A minimális és maximális fogyasztás összehasonlítása a 6. Érzék programnál.
3

Fedezze fel a

6. Érzék technológiával

rendelkező új készülékeinket!
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A különbség a teljesítmény és
a

N°1 teljesítmény
között

A Whirlpoolnál több mint 100 év tapasztalataira támaszkodva dolgozunk
azon, hogy a minimális erőfeszítéssel elérhető maximális eredmény
érdekében egyre és egyre fejlettebb 6. Érzék technológiát kínáljunk.
Ennél azonban még fontosabb, hogy vásárlóink teszteltek bennünket,
és a következő elismerésekkel díjazták erőfeszítéseinket:
• N°1 a friss és fagyasztott ételmegőrzésben1 az innovatív hűtési
rendszerünknek köszönhetően, amely garantálja, hogy az étel négyszer
hosszabb ideig marad friss.
• N°1 a mosogatásban, a legmakacsabb szennyeződések elvávolításában2
• N°1 gondoskodás ruhái számára tökéletes csendben ZEN technológiával.3

Whirlpool, 100 év tapasztalat az intuitív technológiák
terén. N°1 választott márka a háztartási készülékek
kategóriájában.4

 Whirlpool által végzett belső tesztek alapján, az ételek súlyveszteségét és elszíneződést mérve a FreshControl és Freeze Control technológiát használó
A
készülékek esetén (November 2014).
2
Belső tesztek alapján, amikor az edényeket és tálcákat függőlegesen helyeztük el az alsó kosárban (állapot: 2013. október)
3
A legcsendesebb zajszint a piacon mind a mosást, mind a centrifugálást tekintve, 1400-as fordulatszámon mérve.
4
Forrás: Mennyiségi kutatás, Olaszország, 2013.
1
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Whirlpool - az Innováció

élvonalában

Sikerünk titka, hogy folyamatosan keressük azokat
a technikai megoldásokat, melyek a Whirlpoolra jellemző egyedülálló dizájnnal és funkcionalitással ötvözve, tökéletesen megfelelnek minden elvárásnak
és elémennek vásárlóink igényeinek. Fejlesztéseink célja az egyszerűbb kezelhetőség, a különböző
igényekhez való nagyobb alkalmazkodóképesség
és tartósság, vonzóbb megjelenés és hatékonyabb
teljesítmény. Mindennek köszönhetően készülékeink különleges intelligenciával bírnak, melyek az Ön
kényelmét szolgálják.

Elegáns dizájn, megbízható teljesítmény:
ez a Supreme Care termékcsalád titka!
Két remekmű, egy stílusban! Fedezze fel
a kiváló mosási és szárítási élményt!
A minimál és elegáns dizájnnal rendelkező Supreme
Care mosógépek és szárítógépek ötvözik az újfajta
stílust a prémium kategóriás minőséggel. Az ikonikus és progresszív dizájn célja – kezdve a könnyű
olvashatóságot biztosító kezelőfelülettől a könnyű és
intuitív kezelést lehetővé tevő, 6. Érzék kezelőgombig –, hogy egyszerűsítse az életet. Az új Whirlpool
Supreme Care mosógép elnyerte a 2015-ös IF Design
Award Kiváló Minőség címét.
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Supreme NoFrost: N°1 a friss és
fagyasztott ételmegőrzésben1!
A Supreme NoFrost készülékek elegáns, harmonikus dizájnja, a modern és könnyen kezelhető felhasználófelületek tökéletesen illeszkednek a prémium dizájnvonalunkhoz. A Whirlpool a dizájnt
új szintre emelve mind az ételmegőrzés, mind az
intuitív kezelés terén kiemelkedőt nyújt! A Supreme NoFrost elsőként, két aktív Total NoFrost rendszerrel rendelkezik az ételek hosszú időn át történő
megőrzésére. Hosszantartó frissesség, tökéletes íz
és színek2 még a legérzékenyebb ételek esetén is!

Fedezze fel az innovációt, mely
forradalmasítja a gépi mosogatást!
Szabadonálló készülékeink a legreprezentatívabb jelképei tervezési filozófiánknak. Modern felhasználófelületek, prémium kezelőgombok és fogantyúk egyetlen
készülékben testet öltve! A 6. Érzék intelligens funkcióknak köszönhetően egyetlen érintéssel beállíthatók a
programok és könnyen leolvashatók a visszajelzések.

Fedezze fel a kiváló mikrohullámú
sütés élményét!
Exkluzív Whirlpool dizájn a modern és elegáns konyháért!
Ergonómikus élmény.
A Jet Chef Premium mikrohullámú sütők olyan szabadonálló mikrohullámú sütők, melyek a beépített konyhákba is jól
illeszkednek és különleges funkcióinka köszönhetően személyre szabhatók.

 Whirlpool által végzett belső tesztek alapján, az ételek súlyveszteségét és elszíneződést mérve a FreshA
Control és Freeze Control technológiát használó készülékek esetén (November 2014).

 z SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH független intézet által végzett tesztek eredményeként, a Freeze
A
Control technológiával ellátott Whirlpool készülékeket összehasonlítva a Freeze Control technológiával
nem rendelkező Whirlpool készülékekkel.

1

2
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A tökéletesen tiszta ruhanemű
frissessége egy könnyen
betölthető, ultra-csendes
mosógéppel!
Hosszantartó frissesség
A FreshCareTM technológia a ruhaneműket frissen tartja
a mosási ciklus befejezése utáni enyhe dobmozgatással.
Az időnkénti mozgatás csökkenti a ruhák ráncolódását és
a kellemetlen szagokat okozó baktériumok elszaporodását.

A legcsendesebb motor
a piacon2
A ZENTechnológiánakTM köszönhetően a ruhákról
való gondoskodás soha nem volt még ilyen csendes.
A mosás és centrifugálás rendkívül halk, így akár
éjszaka is használhatja készülékét. Hosszantartó
teljesítmény, 20 év garancia a motorra.

Hatékony tisztítás 15°-on ugyanúgy,
mint 40 °C-on1
A speciális dobmozgásnak köszönhetően az anyagok egyenletesen
helyezkednek el a dobban így tökéletes mosási eredmény érhető el,
még a legalacsonyabb hőmérsékleten is. Így Ön ruháinak színét,
anyagának minőségét a lehető legjobban megőrizheti.

 z egyedi ZEN Technológiának köszönhetően a legcsendesebb felültötltős mosógép a
A
piacon. A sztenderd felültötlős mosógépeknél a versenytársak által bejelntett zajszínttel
összehasonlítva (40 cm széles) legfeljesbb 1200 ford./perc fordulatszám esetén (2014 április)
1
Összehasonlítás a 40°C-os vegyes program és a Colour15° program között.
2
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ZENTechnologyTM.
A legcsendesebb motor a piacon1
A ZEN Technológia.
Az innovatív ZEN technológia a hagyományos ékszíjhajtású motort egy nagy teljesítményű, közvetlen
meghajtásúra cseréli. A kiemelkedő mosási teljesítmény a piacon kapható legalacsonyabb zajszinttel
párosul:48 dba mosási és 73 dba centrifugálási zajszint. A mosás és centrifugálás rendkívül halk, így
akár éjszaka is használhatja a készüléket. A ZEN tecnológiának köszönhetően csökken a rázkódás,
a zajszint, valamint hatékonyabbá és megbízhatóbbá válik a készülék működése.

Zen Motor.
A ZEN motor közvetlenül a dobhoz csatlakozik, így a ruhákról való gondoskodás az extra teljesítmény
mellett még soha nem volt ilyen csendes. Ez lehetőséget ad arra, hogy a dob mozgását az anyagok
típusához és a mosási mennyiséghez pontosan beállítsuk és alkalmazzuk. Hosszantartó teljesítmény,
20 év garancia a motorra.

Az egyedi ZEN Technológiának köszönhetően a legcsendesebb felültötltős mosógép a
piacon. A sztenderd felültötlős mosógépeknél a versenytársak által bejelntett zajszínttel
összehasonlítva (40 cm széles) legfeljesbb 1200 ford./perc fordulatszám esetén (2014 április).

1
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Energiahatékonysági osztály:
A+++ -20%.
A ZEN Technológának köszönhetően a az új Whirlpool felültöltős mosógépek már A+++ -20%1
(6 kg-tól 6,5 kg töltetig), és A+++ (7 kg töltettel) energiaosztállyal is elérhetők. Így akár 30%-os
energiamegtakírtás is elérhető2.
Ez kiváló megoldás azok számára, akik környezettudatosak, de olyan megoldást keresnek, mellyel
a rugalmas bepakolás mellett mindig tökéletes mosási eredményt érhetnek el.

Maximális centrifuga teljesítmény:
A osztályú centrifuga hatékonyság.
A ZEN Technológiának köszönhetően a centifugateljesítmény lehetővé teszi, hogy már 1200-as
fordulatszámon is kiemelkedő eredményt és A energiaosztályt érjünk el.

1
2

2014. decemberi állapot.
A Whirlpool A+ energiaosztályú készülékével összehasonlítva.
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FELÜLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK ZEN TECHNOLÓGIÁVAL

TDLR 70230
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7

49 dB
ABCDEFG

71 dB

2010/1061

év
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a motorra

ALAPTULAJDONSÁGOK
• ZEN technológia (extra csendes,
közvetlen hajtású DirectDrive motor)
• 6. Érzék szenzorfunkció
• 7 kg kapacitás
• A+++ energiaosztály
• Max. 1200 fordulat/perc
• Könnyített dobnyitás
• SDD 5 - Smart Digitális kijelző
OPCIÓK
Színkímélő mosás, frissentartó domozgás,
előmosás, késleltetett programozás
(1-23 óra), intenzív öblítés, állítható hőmérséklet- és centrifuga, “Rapid gyorsmosás”,
kedvencek, gyerekzár

PROGRAMOK
Kevert, pamut, műszál, kímélő, gyapjú
mosás, farmer- és sportruházat, AquaEco
(19 literes víztajarékos program),
EcoPamut, 30 perces gyorsprogram,
öblítés és centifugálás, csak centrifugálás
MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás:
• Éves vízfogyasztás:
• Mosási zajszint:
• Centrifugazajszint:

174 kWh
8900 l
49 dBA
71 dBA

7

TDLR 65231
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2010/1061
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ALAPTULAJDONSÁGOK
• ZEN technológia (extra csendes,
közvetlen hajtású DirectDrive motor)
• 6. Érzék szenzorfunkció
• 6,5 kg kapacitás
• A+++ energiaosztály
• Max. 1200 fordulat/perc
• Könnyített dobnyitás
• SDD 5 - Smart Digitális kijelző
OPCIÓK
Színkímélő mosás, frissentartó dobmozgás, előmosás, késleltetett programozás
(1-23 óra), intenzív öblítés, állítható hőmérséklet- és centrifuga, „Rapid gyorsmosás”,
kedvencek, gyerekzár

PROGRAMOK
Kevert, pamut, műszál, kímélő, gyapjú
mosás, farmer- és sportruházat, AquaEco
(19 literes víztajarékos program),
EcoPamut, 30 perces gyorsprogram,
öblítés és centifugálás, csak centrifugálás
MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás:
• Éves vízfogyasztás:
• Mosási zajszint:
• Centrifugazajszint:

129 kWh
8800 l
48 dBA
71 dBA

6,5
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51 dB
72 dB

ALAPTULAJDONSÁGOK
• ZEN technológia (extra csendes,
közvetlen hajtású DirectDrive motor)
• 6. Érzék szenzorfunkció
• 6,5 kg kapacitás
• A+++ energiaosztály
• Max. 1200 fordulat/perc
• Könnyített dobnyitás
• SDD 5 - Smart Digitális kijelző
OPCIÓK
Színkímélő mosás, frissentartó dobmozgás, előmosás, késleltetett programozás
(1-23 óra), intenzív öblítés, állítható hőmérséklet- és centrifuga, „Rapid gyorsmosás”,
kedvencek, gyerekzár

PROGRAMOK
Kevert, pamut, műszál, kímélő, gyapjú mosás, farmer- és sportruházat, AquaEco (19
literes víztajarékos program), EcoPamut, 30
perces gyorsprogram, öblítés és centifugálás, csak centrifugálás
MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás:
• Éves vízfogyasztás:
• Mosási zajszint:
• Centrifugazajszint:

6,5

A kiterjeszett garancia regisztrációhoz kötött, további
részletek a regisztracio.whirlpool.hu oldalon találhatók.
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Az éves energiafelhasználás 220 normál 60 °C és 40 °C-os
pamutprogram mosási ciklusra érvényes, teljes és féltötlet esetén,
kiegészítve a készenléti állapot energiafogyasztásával. A tényleges
energiafogyasztás a készülék használati módjától függ.

146 kWh
8800 l
51 dBA
72 dBA

FELÜLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK ZEN TECHNOLÓGIÁVAL
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ALAPTULAJDONSÁGOK
• ZEN technológia (extra csendes,
közvetlen hajtású DirectDrive motor)
• 6. Érzék szenzorfunkció
• 6 kg kapacitás
• A+++ energiaosztály
• Max. 1200 fordulat/perc
• Könnyített dobnyitás
• SDD 5 - Smart Digitális kijelző
OPCIÓK
Színkímélő mosás, frissentartó dobmozgás, előmosás, késleltetett programozás
(1-23 óra), intenzív öblítés, állítható hőmérséklet- és centrifuga, „Rapid gyorsmosás”,
kedvencek, gyerekzár

6

A kiterjeszett garancia regisztrációhoz kötött, további
részletek a regisztracio.whirlpool.hu oldalon találhatók.
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PROGRAMOK
Kevert, pamut, műszál, kímélő, gyapjú
mosás, farmer- és sportruházat, AquaEco
(19 literes víztajarékos program),
EcoPamut, 30 perces gyorsprogram,
öblítés és centifugálás, csak centrifugálás
MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás:
• Éves vízfogyasztás:
• Mosási zajszint:
• Centrifugazajszint:

137 kWh
8500 l
51 dBA
72 dBA

FELÜLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK SENSE INVERTER TECHNOLÓGIÁVAL

TDLR 70220
WHIRLPOOL
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ALAPTULAJDONSÁGOK
• Sense Inverter technológia (BPM motor:
csendes, szénkefe nélküli motor)
• 6. Érzék szenzorfunkció
• 7 kg kapacitás
• A+++ energiaosztály
• Max. 1200 fordulat/perc
• Könnyített dobnyitás
• SDD 5 - Smart Digitális kijelző
OPCIÓK
Színkímélő mosás, frissentartó dobmozgás, előmosás, késleltetett programozás
(1-23 óra), intenzív öblítés, állítható hőmérséklet- és centrifuga, “Rapid gyorsmosás”,
kedvencek, gyerekzár

PROGRAMOK
Kevert, pamut, műszál, kímélő, gyapjú
mosás, farmer- és sportruházat, AquaEco
(19 literes víztajarékos program),
EcoPamut, 30 perces gyorsprogram,
öblítés és centifugálás, csak centrifugálás
MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás:
• Éves vízfogyasztás:
• Mosási zajszint:
• Centrifugazajszint:

174 kWh
8900 l
54 dBA
76 dBA
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ALAPTULAJDONSÁGOK
• Sense Inverter technológia (BPM motor:
csendes, szénkefe nélküli motor)
• 6. Érzék szenzorfunkció
• 6,5 kg kapacitás
• A+++ energiaosztály
• Max. 1200 fordulat/perc
• Könnyített dobnyitás
• SDD 5 - Smart Digitális kijelző
OPCIÓK
Színkímélő mosás, frissentartó dobmozgás, előmosás, késleltetett programozás
(1-23 óra), intenzív öblítés, állítható hőmérséklet- és centrifuga, “Rapid gyorsmosás”,
kedvencek, gyerekzár

PROGRAMOK
Kevert, pamut, műszál, kímélő, gyapjú
mosás, farmer- és sportruházat, AquaEco
(19 literes víztajarékos program),
EcoPamut, 30 perces gyorsprogram,
öblítés és centifugálás, csak centrifugálás
MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás:
• Éves vízfogyasztás:
• Mosási zajszint:
• Centrifugazajszint:

129 kWh
8800 l
54 dBA
76 dBA

6,5

TDLR 60220
WHIRLPOOL
A
B
C
D
E
F
G

A+
A
B
C
D
E
F

TDLR 60220

A ++
A+
A
B
C
D
E

A
A
A
A
A
A
A

122

10

kg

8500

6

54 dB
ABCDEFG

2010/1061

év
garancia
a motorra

A kiterjeszett garancia regisztrációhoz kötött, további
részletek a regisztracio.whirlpool.hu oldalon találhatók.

76 dB

ALAPTULAJDONSÁGOK
• Sense Inverter technológia (BPM motor:
csendes, szénkefe nélküli motor)
• 6. Érzék szenzorfunkció
• 6 kg kapacitás
• A+++ energiaosztály
• Max. 1200 fordulat/perc
• Könnyített dobnyitás
• SDD 5 - Smart Digitális kijelző
OPCIÓK
Színkímélő mosás, frissentartó dobmozgás, előmosás, késleltetett programozás
(1-23 óra), intenzív öblítés, állítható hőmérséklet- és centrifuga, “Rapid gyorsmosás”,
kedvencek, gyerekzár
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PROGRAMOK
Kevert, pamut, műszál, kímélő, gyapjú
mosás, farmer- és sportruházat, AquaEco
(19 literes víztajarékos program),
EcoPamut, 30 perces gyorsprogram,
öblítés és centifugálás, csak centrifugálás
MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás:
• Éves vízfogyasztás:
• Mosási zajszint:
• Centrifugazajszint:

122 kWh
8500 l
54 dBA
76 dBA

FELÜLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK

TDLR 65210
WHIRLPOOL
A
B
C
D
E
F
G

A+
A
B
C
D
E
F

TDLR 65210

A ++
A+
A
B
C
D
E

A
A
A
A
A
A
A

147
kg

5

8800 6.50

59 dB
ABCDEFG

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 6. Érzék szenzorfunkció
• 6,5 kg kapacitás
• A+++ energiaosztály
• Max. 1200 fordulat/perc
• Könnyített dobnyitás
• Digitális kijelző + LED-sor

76 dB

2010/1061

OPCIÓK
Színkímélő mosás, frissentartó dobmozgás, előmosás, késleltetett programozás
(1-23 óra), intenzív öblítés, állítható hőmérséklet- és centrifuga, “Rapid gyorsmosás”,
kedvencek, gyerekzár

év
garancia
a motorra

PROGRAMOK
Kevert, pamut, műszál, kímélő, gyapjú
mosás, EcoPamut, öblítés és centifugálás,
csak centrifugálás
MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás:
• Éves vízfogyasztás:
• Mosási zajszint:
• Centrifugazajszint:

147 kWh
8800 l
59 dBA
76 dBA

TDLR 60210
WHIRLPOOL
A
B
C
D
E
F
G

A+
A
B
C
D
E
F

TDLR 60210

A ++
A+
A
B
C
D
E

A
A
A
A
A
A
A

137
kg

5

8500

6

59 dB
ABCDEFG

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 6. Érzék szenzorfunkció
• 6 kg kapacitás
• A+++ energiaosztály
• Max. 1200 fordulat/perc
• Könnyített dobnyitás
• Digitális kijelző + LED-sor

76 dB

2010/1061

év
garancia
a motorra

A kiterjeszett garancia regisztrációhoz kötött, további
részletek a regisztracio.whirlpool.hu oldalon találhatók.

OPCIÓK
Színkímélő mosás, frissentartó dobmozgás, előmosás, késleltetett programozás
(1-23 óra), intenzív öblítés, állítható hőmérséklet- és centrifuga, “Rapid gyorsmosás”,
kedvencek, gyerekzár
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PROGRAMOK
Kevert, pamut, műszál, kímélő, gyapjú
mosás, EcoPamut, öblítés és centifugálás,
csak centrifugálás
MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás:
• Éves vízfogyasztás:
• Mosási zajszint:
• Centrifugazajszint:

137 kWh
8500 l
59 dBA
76 dBA

FELÜLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK

TDLR 60111
WHIRLPOOL
A
B
C
D
E
F
G

A+
A
B
C
D
E
F

TDLR 60111

A ++
A+
A
B
C
D
E

A
A
A
A
A
A
A

153
kg

5

8500

6

59 dB
ABCDEFG

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 6. Érzék szenzorfunkció
• 6 kg kapacitás
• A+++ energiaosztály
• Max. 1000 fordulat/perc
• Könnyített dobnyitás
• Digitális kijelző + LED-sor

76 dB

2010/1061

OPCIÓK
Színkímélő mosás, frissentartó dobmozgás, előmosás, késleltetett programozás
(1-23 óra), intenzív öblítés, állítható hőmérséklet- és centrifuga, „Rapid gyorsmosás”,
kedvencek, gyerekzár

év
garancia
a motorra

PROGRAMOK
Kevert, pamut, műszál, kímélő, gyapjú
mosás, EcoPamut, öblítés és centifugálás,
csak centrifugálás
MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás:
• Éves vízfogyasztás:
• Mosási zajszint:
• Centrifugazajszint:

153 kWh
8500 L
59 dBA
76 dBA

6

TDLR 60110
WHIRLPOOL
A
B
C
D
E
F
G

A+
A
B
C
D
E
F

TDLR 60110

A ++
A+
A
B
C
D
E

A
A
A
A
A
A
A

173

5

kg

8500

6

59 dB
ABCDEFG

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 6. Érzék szenzorfunkció
• kg kapacitás
• A++ energiaosztály
• Max. 1000 fordulat/perc
• Könnyített dobnyitás
• Digitális kijelző + LED-sor

76 dB

2010/1061

OPCIÓK
Színkímélő mosás, frissentartó dobmozgás, előmosás, késleltetett programozás
(1-23 óra), intenzív öblítés, állítható hőmérséklet- és centrifuga, “Rapid gyorsmosás”,
kedvencek, gyerekzár

év
garancia
a motorra

PROGRAMOK
Kevert, pamut, műszál, kímélő, gyapjú
mosás, EcoPamut, öblítés és centifugálás,
csak centrifugálás
MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás:
• Éves vízfogyasztás:
• Mosási zajszint:
• Centrifugazajszint:

173 kWh
8500 l
59 dBA
76 dBA

6

TDLR 55111
WHIRLPOOL
A
B
C
D
E
F
G

A+
A
B
C
D
E
F

TDLR 55111

A ++
A+
A
B
C
D
E

A
A
A
A
A
A
A

160

5

kg

8000 5.50

59 dB
ABCDEFG

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 6. Érzék szenzorfunkció
• 5,5 kg kapacitás
• A++ energiaosztály
• Max. 1100 fordulat/perc
• Könnyített dobnyitás
• Digitális kijelző + LED-sor

74 dB

2010/1061

év
garancia
a motorra

A kiterjeszett garancia regisztrációhoz kötött, további
részletek a regisztracio.whirlpool.hu oldalon találhatók.

OPCIÓK
Színkímélő mosás, frissentartó dobmozgás, előmosás, késleltetett programozás
(1-23 óra), intenzív öblítés, állítható hőmérséklet- és centrifuga, “Rapid gyorsmosás”,
kedvencek, gyerekzár
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PROGRAMOK
Kevert, pamut, műszál, kímélő, gyapjú
mosás, EcoPamut, öblítés és centifugálás,
csak centrifugálás
MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás:
• Éves vízfogyasztás:
• Mosási zajszint:
• Centrifugazajszint:

160 kWh
8000 l
59 dBA
74 dBA

FELÜLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK

TDLR 55110
WHIRLPOOL
A
B
C
D
E
F
G

A+
A
B
C
D
E
F

TDLR 55110

A ++
A+
A
B
C
D
E

A
A
A
A
A
A
A

160
kg

5

8000 5.50

59 dB
ABCDEFG

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 6. Érzék szenzorfunkció
• 5,5 kg kapacitás
• A++ energiaosztály
• Max. 1000 fordulat/perc
• Könnyített dobnyitás
• Digitális kijelző + LED-sor

76 dB

2010/1061

év
garancia
a motorra

OPCIÓK
Színkímélő mosás, frissentartó dobmozgás, előmosás, késleltetett programozás
(1-23 óra), intenzív öblítés, állítható hőmérséklet- és centrifuga, “Rapid gyorsmosás”,
kedvencek, gyerekzár

PROGRAMOK
Kevert, pamut, műszál, kímélő, gyapjú
mosás, EcoPamut, öblítés és centifugálás,
csak centrifugálás
MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás:
• Éves vízfogyasztás:
• Mosási zajszint:
• Centrifugazajszint:

160 kWh
8000 l
59 dBA
76 dBA

AWE 66710

5

év
garancia
a motorra

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 6. Érzék funkció
• 6 kg kapacitás
• A+++ energiaosztály
• Max. 1000 fordulat/perc
• Digitális kijelző + LED-sor
OPCIÓK
Előmosás, indításkésleltetés, intenzív
öblítés, állítható centrifugaszint, „Rapid”
gyorsmosás, Clean+ folttisztítás, öblítőstop

PROGRAMOK
Kevert, pamut, műszál, kímélő, gyapjú/
kézi mosás, farmer, 15 perces gyorsmosás,
EcoPamut, öblítés és centrifugálás,
csak centrifugálás, vízleeresztés
MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás:
• Éves vízfogyasztás:
• Mosási zajszint:
• Centrifugazajszint:

153 kWh
8500 l
59 dBA
76 dBA

6

AWE 66610

5

év
garancia
a motorra

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 6. Érzék funkció
• 6 kg kapacitás
• A+++ energiaosztály
• Max. 1000 fordulat/perc
• 6 opciós gomb + LED-sor
OPCIÓK
Előmosás, indításkésleltetés (fix idejű:
1-3-6-9-12 óra), intenzív öblítés, állítható
centrifugaszint, „Rapid” gyorsmosás,
öblítőstop

6

A kiterjeszett garancia regisztrációhoz kötött, további
részletek a regisztracio.whirlpool.hu oldalon találhatók.
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PROGRAMOK
Kevert; pamut; műszál; kímélő; gyapjú/
kézi mosás; farmer; 15 perces gyorsmosás;
EcoPamut; öblítés és centrifugálás;
csak centrifugálás; vízleeresztés
MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás:
• Éves vízfogyasztás:
• Mosási zajszint:
• Centrifugazajszint:

153 kWh
8500 l
59 dBA
76 dBA

Bemutatjuk

a Supreme Care termékcsaládot!

10

év
garancia
a motorra

20

20

év
garancia
a motorra
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6. Érzék Live technológia
a valaha volt legélvezetesebb
mosás éléményért
6. Érzék Live technológia
Az innovatív és intuitív 6. Érzék Live technológia segítségével
távolról is vezérelheti mosógépét az applikáción keresztül.
A mosógép és szárítógép összekapcsolásával a ciklusok
tökéletes szinergiával igazodnak egymáshoz.

Extra tisztítás felesleg nélkül1
Precision
Dose

PrecisionClean mosási technológiának köszönhetően a
mosógép a vizet közvetlenül a foltra permetezi, miközben
tökéletes gondoskodást nyújt ruhaneműi számára és
energiát takarít meg. A PrecisionDose mosószeradagolási
technológiának köszönhetően a mosószeradagolási tartályt
elég csak akár havi egyszer feltölteni.

A legcsendesebb motor a piacon2
A ZEN Technológiának köszönhetően a ruhákról való gondoskodás soha nem
volt még ilyen csendes. A mosás és centrifugálás rendkívül halk, így akár éjszaka
is használhatja készülékét.
20 év garanciát vállalunk a Supreme Care termékcsalád, ZEN motorral
rendelkező készülékeink motorjaira.3

1

 agyományos Whirlpool mosógéppel összehasonlítva, mely nem
H
rendelkezik PrecisionDose technológiával: ciklusonként 4 kg töltet
magas koncentrátumú mosószerrel és közepesen szennyezett
ruhaneműkkel, egy átlagos négy fős családot figyelembe véve.

2

3
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 legkisebb zaj a piacon a centrifugálásnál, legfeljebb 10 kg mosnivaló és
A
legfeljebb 1400 ford./perc fordulatszám esetén (2014. decemberi állapot)
Bővebb információ és regisztráció a regisztrácio.whirlpool.hu oldalon

Supreme Care.
N°1 gondoskodás
a színekről, anyagokról,
és szövetekről1.
Az új Whirlpool Supreme Care készülékkel a mosás új korszaka kezdődik a kiváló
teljesítménynek és a 6. Érzék LiveTM technológiának köszönhetően. Ez a forradalmian
új mosógép lehetővé teszi, hogy az applikáción keresztül mindig figyelemmel kísérhesse
a mosást. A legjobb módja annak, hogy élete egyszerűbb legyen, miközben időt
és energiát is megtakarít.

6. Érzék LiveTM.
A valaha volt legélvezetsebb mosás.
Az innovatív 6. Érzék Live™ technológia segítségével elérheti és vezérelheti az applikáción
keresztül (IOS és Android készülékeken) az összes funkciót. Mindössze egyetlen
gombnyomással könnyedén beállíthatja és elindíthatja a mosási ciklust, nyomon követheti
vagy megállíthatja a mosást és a ciklus befejezésével még értesítést is kap a program
végéről. Továbbá az is lehetséges, hogy a programot az anyag típusának és a mosás
igényeinek megfelelően állítsa be. De ez még nem minden: a 6. Érzék Live™ segítségével
mosógépét és szárítógépét tökéletesen összelapcsolhatja. A Whirlpool mosógép például
közvetlenül kommunikál a Whirlpool szárítógéppel, így a szárítógép tájékoztatást kap
a ruhanemű jellegéről, és kiválaszthatja az optimális szárítási programot.

Az egyik vezető európai márkán végzett tesztek alapján a független Swiss Institute Swissatest
Testmaterialien AG intézet által (Teszt riport száma Nr. 20141117, 2014 december).

1
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Intuitive használat.
Úgy tervezték, hogy intuitív és egyszerű működést tegyen lehetővé. Az applikáció
inteligens megoldásokat kínál, leegyszerűsítve ezzel a napi mosást, emely lehetővé teszi,
hogy mindig teljes mértékben kihasználjuk a Supreme Care adta leghetőségeket.
Kiváló teljesítmény
A 6. Érzék technológia javítja a mosási és szárítási tapasztalatokat, ezáltal optimalizálja
a mosás eredményét. Az applikáció végigvezeti a programok és opciók kiválasztásán,
így biztosítva a Supreme Care még könnyebb használatát, bármelyik hagyoményos
készülékkel szemben.
Kevesbb fogyasztás
A 6. Érzék technológia az erőforrásait a mosási töltet mennyiségéhez igazítja, csökkenti
a mosás hőmérsékletét, így takarítva meg vizet, időt és energiát.
Karbantartás és diagnosztika
Az applikáció segítségéel alkatrészeket és tartozékokat rendelhet, hogy mosógépe
teljesítményét mindig a lehető legjobb szinten tudja tartani. Ezentúl, az applikáció azt
is jelzi, ha karbantartásra van szükség, vagy ha a készülék meghibásodott, így biztosítva
a leggyorsabb és legkényelmesebb megoldát.
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ZENTechnológiaTM
A legcsendesebb motor a piacon1.
A Zen Technológia.
Az új design és a motor közvetlenül a dobhoz kapcsolódik, ez teszi a Supreme Care
mosógépeket a legcsendesebb mosógéppé a piacon: 49dba mosási és 67dba centrifugálási
zajszint. A mosás és a centrifugálás rendkívül halk, így akár éjszaka is használhatja készülékét.
A motor, design és hangcsillapítás tökéletes kombinációjának eredménye a minimális rázkódás
és zajszint.

A legcsendesebb mosógép a piacon1
Az érzékelt zajszint egy logaritmikus skálán alapul: a zajszint 3dBa emelésével
az emberi fül úgy érzékeli, mintha megduplázódott volna a zajszint.

20 ZEN
centrifugálásával
egyenértékű
7 ZEN
centrifugálásával
egyenértékű
4 ZEN
centrifugálásával
egyenértékű
2 ZEN
centrifugálásával
egyenértékű

80 dB(A)
leghangosabb
centrifugálás a piacon

75 dB(A)

73 dB(A)

70 dB(A)

67 dB

Zen Motor.
A ZEN motor közvetlenül a dobhoz csatlakozik, így a ruhákról
való gondoskodás az extra teljesítmény mellett még soha nem
volt ilyen csendes. Ez lehetőséget ad arra, hogy a dob mozgását
az anyagok típusához és a mosási mennyiséghez pontosan
beállítsuk és alkalmazzuk. Hosszantartó teljesítmény, 20 év
garancia a motorra.

1

 legalacsonyabb zajszint a piacon acentrifugálásnál, legfeljebb 10 kg mosnivaló
A
és 1 legfeljebb 1400 ford./perc fordulatszám esetén.(2014 decemberi állapot).
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Zen Design.
A Whirlpool Supreme Care innovatív és robosztus
kialakítású: a hátsó- és az oldalsó szélek részeit egy
darabból alakították ki, hogy minimálisra csökkentsék
a rezgéseket és a zajokat. Továbbá a készülék
harántirányú oldalának alakja is csökkenti
a többirányú zaj terjedését a centrifugálási fázis során.

Hangcsillapítás.
A 6. ÉRZÉK technológia szabályozza a mosás - és
centrifugálás fázisait, hogy csökkentse a teljes ciklus
során előforduló zajokat. Emellett több újítást is
finomhangoltak a végeredmény érdekében:
a mosószer tartáy új formája minden zajt belül tart,
a lengéscsillapítók az összes rezgést a készülék oldalára
vezetik át és a különleges padlóburkolat csökkenti
az elsősorban a készülék alján előforduló zajokat.
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OPCIÓK.
Előmosás opció.
Csak erősen szennyezett ruhanemű esetén válassza. A mosási ciklus időtartamát kb. 20 perccel hosszabbítja meg.
Erős szennyeződés.
Segít megtisztítani az erősen szennyezett, foltos ruhaneműt a folteltávolító adalék hatékonyságának
optimalizálásával. A program 15 perccel hosszabb lehet. Fehérítő vagy peroxid adalékanyag használata
is lehetséges. Ne használjon fehérítőt vagy nátrium-perborátot.
Colour 15° opció.
Hatékony mosás extra alacsony hőmérsékleten. Ez a Whirlpool technológia a speciális dobmozgás révén
biztosítja, hogy az anyagok egyenletesen helyezkedjenek el a dobban, így a mosószer tökéletesen átjárja
a szövetszálakat. Ez azt jelenti, hogy a vízhőmérséklet a lehető legalacsonyabb – mindössze 15 °C –
lehet, míg a mosási teljesítmény megegyezik a 40 °C-os mosáséval. Ez egy forradalmi módszer a színek
megőrzésére és az anyagok kímélésére.
Extra öblítés.
Az extra öblítés opció használatakor több öblítővíz kerül felhasználásra, és az öblítési ciklusok is
hosszabbak. Érzékeny bőrűek ruháinak vagy babaruhák mosásakor praktikus.
"Rapid" gyorsmosás opció.
Gyorsabb mosási ciklus. Csak enyhén szennyezett ruhaneműhöz ajánlott. Ez az opció nem használható
95°C -os pamut programnál.
Bio Stain 15° folteltávolítás.
A foltok kezelése nem lehet probléma többé! A Whirlpool mosógépek az olyan makacs szennyeződések
eltávolításában is segítséget nyújtanak, mint a sár, vér, tojás és kávé, a Stain 15° funkcióknak köszönhetően.
FreshCareTM.
A FreshCareTM technológia a ruhaneműket frissen tartja a mosási ciklus befejezése utáni enyhe
dobmozgatással. Az időnkénti mozgatás csökkenti a ruhák ráncolódását és a kellemetlen szagokat
okozó baktériumok elszaporodását.
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Meleg befejezés.
A program egy meleg (40°C) öblítési szakasszal zárul. Fellazítja a ruhanemű rostjait, így a ruhanemű
kellemes meleg érzetű lesz, amikor kiveszi röviddel a program vége után.

FUNKCIÓK.
Öblítőstop.
Az opció használatával a ruhaneműk az utolsó öblítővízben maradnak addig, amíg el nem indítja
a befejező centrifugálási ciklust.
Késleltetett indítás.
Állítsa be a mosóprogram indítását olyan időpontra, amikor az a legkényelmesebb vagy legelőnyösebb.
Az időzítő segítségével akár 23 órával is késleltetheti a program indítását.
Biztonsági zár.
A bitonsági zár leállítja a vezérlő panelt, így magakádolyazza, hogy a gyerekek véletlenül megváltoztassák
a beállításokat vagy elindítsák a készüléket. Csak egyszer kell beállítani és a készülék automatikusan
megjegyzi és alkalmazza azt követően.
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SUPREME CARE ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK
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70 dB

ALAPTULAJDONSÁGOK
• ZEN technológia™ - extra csendes motor
• 12 kg kapacitás
• A+++-60% energiaosztály
• Max. 1400 fordulat/perc
• Precision Clean™ vízpermetezés
• Supreme Care mosódob és emelőlapátok
• SoftMove™ dobmozgás
• Precision Dose™ mosószeradagolás
• Magasított készülék (15 cm)
• 6. Érzék funkció
• U3 kijelző (szöveges, piktogramos multifunkciós kijelző) + EcoMonitor (energiaés vízfelhasználást jelző LED kijelző)
• Dobvilágítás
• Gyerekzár

Precision
Clean
Precision
Dose

OPCIÓK
Colours 15°C, FreshCare™, mosószeradagolási javaslat, programozott befejezés, állítható
hőmérséklet és centrifuga szint, előmosás,
meleg befejezés, Stain 15°C, erős szennyeződés, intenzív öblítés, “Rapid” gyorsmosás
PROGRAMOK
EcoPamut, Pamut, napi vegyes, műszál,
kímélő mosás, gyapjú, színes ruhák, 30’
gyorsmosás, öblítés és centrifugálás, csak
centrifugálás, vízleeresztés, My program
MŰSZAKI ADATOK
• Mosási zajszint:
48 dBA
• Centrifugazajszint:
70 dBA
• Méretek:
850 + 150 x 595 x 640
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

FSCR 80432
ALAPTULAJDONSÁGOK
• ZEN technológia™ - extra csendes motor
• 8 kg kapacitás
• A+++-50% energiaosztály
• Max. 1400 fordulat/perc
• Precision Clean™ vízpermetezés
• Supreme Care mosódob és emelőlapátok
• SoftMove™ dobmozgás
• 6. Érzék funkció
• U2 kijelző (rövid szöveg és programidő
kijelzése) + EcoMonitor (energia- és
vízfelhasználást jelző LED kijelző
• Gyerekzár
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Precision
Clean

OPCIÓK
Colours 15°C (15 °C mosás), FreshCare™
(ruhalazítás opció), mosószeradagolási
javaslat, programozott befejezés, állítható

hőmérséklet és centrifuga szint, előmosás,
meleg befejezés, Stain 15°C (15°C folteltávolítás), erős szennyeződés, intenzív öblítés, „Rapid” gyorsmosás (gyorsabb mosás)
PROGRAMOK
EcoPamut, Pamut, napi vegyes, műszál,
kímélő mosás, gyapjú, színes ruhák, 30’
gyorsmosás, öblítés és centrifugálás, csak
centrifugálás, vízleeresztés, My program
MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás:
• Éves vízfogyasztás:
• Mosási zajszint:
• Centrifugazajszint:
• Méretek:
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

98 kWh
8500 l
48 dBA
66 dBA
850x595x610

FSCR 90423
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A kiterjeszett garancia regisztrációhoz kötött, további
részletek a regisztracio.whirlpool.hu oldalon találhatók.

ALAPTULAJDONSÁGOK
• ZEN technológia™ - extra csendes motor
• 9 kg kapacitás
• A+++-20% energiaosztály
• Max. 1400 fordulat/perc
• Supreme Care mosódob és emelőlapátok
• SoftMove™ dobmozgás
• 6. Érzék funkció
• U1 kijelző (programidő kijelzése)
• Gyerekzár
•
OPCIÓK
Colours 15°C (15 °C mosás), FreshCare™
(ruhalazítás opció), mosószeradagolási javaslat, késleltetett indítás, állítható hőmérséklet és centrifuga szint, előmosás, meleg
befejezés, Stain 15°C (15 °C folteltávolítás),
erős szennyeződés, intenzív öblítés,
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„Rapid” gyorsmosás (gyorsabb mosás)
PROGRAMOK
EcoPamut, Pamut, napi vegyes, műszál,
kímélő mosás, gyapjú, színes ruhák, 30’
gyorsmosás, öblítés és centrifugálás, csak
centrifugálás
MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás:
• Éves vízfogyasztás:
• Mosási zajszint:
• Centrifugazajszint:
• Méretek:
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

174 kWh
10800 l
49 dBA
69 dBA
850x595x640

SUPREME CARE ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK

FSCR 80421
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ALAPTULAJDONSÁGOK
• ZEN technológia™ - extra csendes motor
• 8 kg kapacitás
• A+++-10% energiaosztály
• Max. 1400 fordulat/perc
• Supreme Care mosódob és emelőlapátok
• SoftMove™ dobmozgás
• 6. Érzék funkció
• U1 kijelző (programidő kijelzése)
• Gyerekzár
OPCIÓK
Colours 15°C (15 °C mosás), FreshCare™
(ruhalazítás opció), mosószeradagolási javaslat, késleltetett indítás, állítható hőmérséklet és centrifuga szint, előmosás, meleg
befejezés, Stain 15°C (15 °C folteltávolítás),
erős szennyeződés, intenzív öblítés,

„Rapid” gyorsmosás (gyorsabb mosás)
PROGRAMOK
EcoPamut, Pamut, napi vegyes, műszál,
kímélő mosás, gyapjú, színes ruhák, 30’
gyorsmosás, öblítés és centrifugálás, csak
centrifugálás
MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás:
177 kWh
• Éves vízfogyasztás:
9900 l
• Mosási zajszint:
49 dBA
• Centrifugazajszint:
69 dBA
• Méretek:
850 x 595 x 610
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

FSCR 80411

10

év
garancia
a motorra

ALAPTULAJDONSÁGOK
• BPM - Sense Inverter extra csendes motor
• 8 kg kapacitás
• A+++ energiaosztály
• Max. 1400 fordulat/perc
• Supreme Care mosódob és emelőlapátok
• SoftMove™ dobmozgás
• 6. Érzék funkció
• U1 kijelző (programidő kijelzése)
• Gyerekzár
OPCIÓK
Colours 15°C (15 °C mosás), FreshCare™
(ruhalazítás opció), mosószeradagolási javaslat, késleltetett indítás, állítható hőmérséklet és centrifuga szint, előmosás, meleg
befejezés, Stain 15°C (15 °C folteltávolítás),
erős szennyeződés, intenzív öblítés,

„Rapid” gyorsmosás (gyorsabb mosás)
PROGRAMOK
EcoPamut, Pamut, napi vegyes, műszál,
kímélő mosás, gyapjú, színes ruhák, 30’
gyorsmosás, öblítés és centrifugálás, csak
centrifugálás
MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás:
196 kWh
• Éves vízfogyasztás:
9900 l
• Mosási zajszint:
53 dBA
• Centrifugazajszint:
73 dBA
• Méretek:
850 x 595 x 610
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

FSCR 70413
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A kiterjeszett garancia regisztrációhoz kötött, további
részletek a regisztracio.whirlpool.hu oldalon találhatók.

ALAPTULAJDONSÁGOK
• BPM - Sense Inverter extra csendes motor
• 7 kg kapacitás
• A+++ energiaosztály
• Max. 1400 fordulat/perc
• Supreme Care mosódob és emelőlapátok
• SoftMove™ dobmozgás
• 6. Érzék funkció
• U1 kijelző (programidő kijelzése)
• Gyerekzár
OPCIÓK
Colours 15°C (15 °C mosás), FreshCare™
(ruhalazítás opció), mosószeradagolási javaslat, késleltetett indítás, állítható hőmérséklet és centrifuga szint, előmosás, meleg
befejezés, Stain 15°C (15 °C folteltávolítás),
erős szennyeződés, intenzív öblítés,
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„Rapid” gyorsmosás (gyorsabb mosás)
PROGRAMOK
EcoPamut, Pamut, napi vegyes, műszál,
kímélő mosás, gyapjú, színes ruhák, 30’
gyorsmosás, öblítés és centrifugálás, csak
centrifugálás
MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás:
175 kWh
• Éves vízfogyasztás:
9300 l
• Mosási zajszint:
53 dBA
• Centrifugazajszint:
73 dBA
• Méretek:
850 x 595 x 610
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK

AWO/C 91200 / AWO/C 81200

5
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ALAPTULAJDONSÁGOK
• 6. Érzék Színek funkció
Colours15°C opcióval
• 9 kg / 8 kg kapacitás
• Max. 1200 fordulat/perc
• A+++ energiaosztály
• SDD 5 - Smart Digitális kijelző és EcoMonitor

PROGRAMOK
Kevert, pamut, műszál, kímélő, gyapjú/
kézi mosás, fehérek, világos színek, sötét
színek, AquaEco (19 literes víztakarékos
program), 15 perces gyorsmosás,
EcoPamut, öblítés és centrifugálás,
csak centrifugálás és farmer program

OPCIÓK
Előmosás, programozott befejezés,
állítható hőmérséklet- (15-95 °C),
centrifuga- és szennyezettségi szint;
„Rapid” gyorsmosás, intenzív öblítés,
öblítőstop, mosószeradagolási javaslat,
Clean+ (folttisztító)

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás: 215 / 193 kWh
• Éves vízfogyasztás:
10800 / 11000 l
• Mosási zajszint:
59 dBA
• Centrifugazajszint:
74 dBA
• Méretek:
845x595x550
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

8

AWO/C 7420 S
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ALAPTULAJDONSÁGOK
• 6. Érzék Színek funkció
Colours15°C opcióval
• 7 kg kapacitás
• Max. 1200 fordulat/perc
• A+++ energiaosztály
• SDD 5 - Smart Digitális kijelző és EcoMonitor

PROGRAMOK
Kevert; pamut; műszál; kímélő; gyapjú/
kézi mosás; fehérek; világos színek; sötét
színek; AquaEco (19 literes víztakarékos
program); 15 perces gyorsmosás;
EcoPamut; öblítés és centrifugálás;
csak centrifugálás, farmer

OPCIÓK
Előmosás, programozott befejezés,
állítható hőmérséklet- (15-95 °C),
centrifuga- és szennyezettségi szint;
„Rapid” gyorsmosás, intenzív öblítés,
öblítőstop, mosószeradagolási javaslat

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás:
• Éves vízfogyasztás:
• Mosási zajszint:
• Centrifugazajszint:
• Méretek:
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

171 kWh
9900 l
59 dBA
75 dBA
845x595x575

7

AWO/C 6304
ALAPTULAJDONSÁGOK
• 6. Érzék funkció
• 6 kg kapacitás
• Max. 1200 fordulat/perc
• A+++ energiaosztály
• SDD 3 - Smart Digitális kijelző

5
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OPCIÓK
Előmosás, késleltetett indítás, állítható
centrifugaszint, „Rapid” gyorsmosás,
intenzív öblítés, Clean+ (folttisztító),
öblítőstop, vasaláskönnyítés

6

A kiterjeszett garancia regisztrációhoz kötött, további
részletek a regisztracio.whirlpool.hu oldalon találhatók.
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PROGRAMOK
Kevert, pamut, műszál, kímélő, gyapjú/kézi
mosás, fehérnemű, 15 perces gyorsmosás,
EcoPamut, öblítés és centrifugálás, csak
centrifugálás, vízleeresztés
MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás:
• Éves vízfogyasztás:
• Mosási zajszint:
• Centrifugazajszint:
• Méretek:
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

147 kWh
8200 l
59 dBA
77 dBA
845x595x520

ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK

AWO/C 6104
ALAPTULAJDONSÁGOK
• 6. Érzék funkció
• 6 kg kapacitás
• A++ energiaosztály
• Max. 1000 fordulat/perc
• SDD3 - Smart Digitális kijelző
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OPCIÓK
Előmosás, késleltetett indítás, állítható
centrifuga szint, „Rapid” gyorsmosás, intenzív öblítés, Clean+ (folttisztító), öblítőstop,
vasaláskönnyítés
PROGRAMOK
Kevert, pamut, műszál, kímélő, gyapjú/kézi
mosás, fehérek, világos színek, sötét színek,
AquaEco (19 literes víztakarékos program),
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15 perces gyorsmosás, EcoPamut, öblítés
és centrifugálás, csak centrifugálás és
farmer program
MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás:
• Éves vízfogyasztás:
• Mosási zajszint:
• Centrifugazajszint:
• Méretek:
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

170 kWh
9272 l
59 dBA
74 dBA
845x595x520

KESKENY ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK

AWS 71200
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ALAPTULAJDONSÁGOK
• 6. Érzék Színek funkció
Colours15°C opcióval
• 7 kg kapacitás
• Max. 1200 fordulat/perc
• A+++ energiaosztály
• SDD 5 - Smart Digitális kijelző és EcoMonitor

PROGRAMOK
Kevert, pamut, műszál, kímélő, gyapjú/
kézi mosás, fehérek, világos színek, sötét
színek, AquaEco (19 literes víztakarékos
program), 15 perces gyorsmosás,
EcoPamut, öblítés és centrifugálás,
csak centrifugálás, farmer

OPCIÓK
Előmosás, programozott befejezés,
állítható hőmérséklet- (15-95 °C),
centrifuga- és szennyezettségi szint;
„Rapid” gyorsmosás, intenzív öblítés,
öblítőstop, mosószeradagolási javaslat

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás:
• Éves vízfogyasztás:
• Mosási zajszint:
• Centrifugazajszint:
• Méretek:
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 6. Érzék Színek funkció
Colours15°C opcióval
• 7 kg kapacitás
• Max. 1000 fordulat/perc
• A+++ energiaosztály
• SDD 3 - Smart Digitális kijelző és EcoMonitor

PROGRAMOK
Kevert, pamut, műszál, kímélő, gyapjú/
kézi mosás, fehérek, világos színek, sötét
színek, 15 perces gyorsmosás, EcoPamut,
öblítés és centrifugálás, csak centrifugálás

174 kWh
8800 l
59 dBA
75 dBA
845x595x450

7

AWS 71000
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OPCIÓK
Előmosás, késleltetett indítás, állítható
centrifugaszint, „Rapid” gyorsmosás,
intenzív öblítés, Clean+ (folttisztító),
öblítőstop, vasaláskönnyítés

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás:
• Éves vízfogyasztás:
• Mosási zajszint:
• Centrifugazajszint:
• Méretek:
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

174 kWh
8800 l
59 dBA
74 dBA
845x595x450

7

AWSC 61200
ALAPTULAJDONSÁGOK
• 6. Érzék Színek funkció
Colours15°C opcióval
• 6 kg kapacitás
• Max. 1200 fordulat/perc
• A+++ energiaosztály
• SDD 5 - Smart Digitális kijelző és EcoMonitor

5
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OPCIÓK
Előmosás, késleltetett indítás, állítható
hőmérséklet- (15-95 °C), centrifugaés szennyezettségi szint; „Rapid”
gyorsmosás, intenzív öblítés, öblítőstop,
mosószeradagolási javaslat

6
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PROGRAMOK
Kevert, pamut, műszál, kímélő, gyapjú/
kézi mosás, fehérek, világos színek, sötét
színek, 15 perces gyorsmosás, EcoPamut,
öblítés és centrifugálás, csak centrifugálás,
farmer
MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás:
• Éves vízfogyasztás:
• Mosási zajszint:
• Centrifugazajszint:
• Méretek:
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

147 kWh
8500 l
59 dBA
75 dBA
845x595x450

KESKENY ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK

AWSX 63213
ALAPTULAJDONSÁGOK
• 6. Érzék Színek funkció
Colours15°C opcióval
• 6 kg kapacitás
• Max. 1200 fordulat/perc
• A+++ energiaosztály
• SDD 3 - Smart Digitális kijelző és EcoMonitor

5
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OPCIÓK
Előmosás, késleltetett indítás, állítható
centrifugaszint, „Rapid” gyorsmosás, intenzív öblítés, öblítőstop, Clean+ (folttisztító
opció), vasaláskönnyítés

PROGRAMOK
Kevert, pamut, műszál, kímélő, gyapjú/
kézi mosás, fehérek, világos színek, sötét
színek, 15 perces gyorsmosás, EcoPamut,
öblítés és centrifugálás, csak centrifugálás
MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás:
• Éves vízfogyasztás:
• Mosási zajszint:
• Centrifugazajszint:
• Méretek:
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

147 kWh
8500 l
59 dBA
75 dBA
845x595x450

6

AWS 63213
ALAPTULAJDONSÁGOK
• 6. Érzék Színek funkció
Colours15°C opcióval
• 6 kg kapacitás
• Max. 1200 fordulat/perc
• A+++ energiaosztály
• SDD 3 - Smart Digitális kijelző és EcoMonitor

5
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OPCIÓK
Előmosás, késleltetett indítás, állítható
centrifuga szint, „Rapid” gyorsmosás, intenzív öblítés, öblítőstop, Clean+ (folttisztító
opció), vasaláskönnyítés

PROGRAMOK
Kevert, pamut, műszál, kímélő, gyapjú/
kézi mosás, fehérek, világos színek, sötét
színek, 15 perces gyorsmosás, EcoPamut,
öblítés és centrifugálás, csak centrifugálás
MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás:
• Éves vízfogyasztás:
• Mosási zajszint:
• Centrifugazajszint:
• Méretek:
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

147 kWh
8500 l
59 dBA
75 dBA
845x595x450

6

AWS 63013
ALAPTULAJDONSÁGOK
• 6. Érzék Színek funkció
Colours15°C opcióval
• 6 kg kapacitás
• Max. 1000 fordulat/perc
• A+++ energiaosztály
• SDD 3 - Smart Digitális kijelző és EcoMonitor

5
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OPCIÓK
Előmosás, késleltetett indítás, állítható
centrifugaszint, „Rapid” gyorsmosás,
intenzív öblítés, öblítőstop, Clean+
(folttisztító opció), vasaláskönnyítés

6
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PROGRAMOK
Kevert, pamut, műszál, kímélő, gyapjú/
kézi mosás, fehérek, világos színek, sötét
színek, 15 perces gyorsmosás, EcoPamut,
öblítés és centrifugálás, csak centrifugálás
MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás:
• Éves vízfogyasztás:
• Mosási zajszint:
• Centrifugazajszint:
• Méretek:
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

147 kWh
8500 l
59 dBA
74 dBA
845x595x450

KESKENY ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK

AWS 51012
ALAPTULAJDONSÁGOK
• 6. Érzék funkció
• 5 kg kapacitás
• Max. 1000 fordulat/perc
• A++ energiaosztály
• SDD 3 - Smart Digitális kijelző és EcoMonitor

5
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OPCIÓK
Előmosás, késleltetett indítás, állítható
centrifugaszint, „Rapid” gyorsmosás,
intenzív öblítés, öblítőstop, Clean+
(folttisztító opció), vasaláskönnyítés,
hideg mosás

5
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PROGRAMOK
Kevert, pamut, műszál, kímélő, gyapjú/kézi
mosás, 30 perces gyorsmosás, EcoPamut,
öblítés és centrifugálás, csak centrifugálás,
farmer
MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás:
• Éves vízfogyasztás:
• Mosási zajszint:
• Centrifugazajszint:
• Méretek:
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

148 kWh
7400 l
59 dBA
74 dBA
845x595x450

A WHIRLPOOL AJÁNLÁSÁVAL MEGVÁSÁROLHATÓ WPRO TERMÉKEK

DES 112 Mosógép-vízkőmentesítő, 250 g
Eltávolítja a vízkőlerakódásokat, ezzel javítja a mosogatógép tisztítási hatékonyságát valamint növeli készüléke élettartamát. Használata 6 hónaponként javasolt.

AFR 302 PowerFresh Mosógéptisztító-tabletta, 3 db
WPRO Powerfresh tabletta behatol készüléke nehezen elérhető részeire
(például az ajtó gumitömítése), feloldja és megszünteti a lerakódásokat valamint a kellemetlen szagokat a mosógépben. Használata legalább havonta
ajánlott, hogy mosógépe mindig friss és tiszta legyen.

WAS 100 Mosózsák, fehérneműnek
Védik a kényes ruhadarabokat mosás közben. Cipzáras kialakításúak.

A WPro termékekről szóló további információért vagy a termékek megvásárlásáért keresse fel www.whirlpoolszerviz.hu oldalt!
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6. Érzék Live technológia
a valaha volt legélvezetesebb
szárítási éléményért
6. Érzék Live technológia
Az innovatív és intuitív 6. Érzék Live technológia segítségével
távolról is vezérelheti mosógépét az applikáción keresztül.
A mosógép és szárítógép összekapcsolásával a ciklusok tökéletes
szinergiával igazodnak egymáshoz.

Kíméletes és erőteljes szárítás
3Dry Technológiának köszönhetően a lágy levegőáramlás
hatékony és kíméletes szárítást biztosít minden ruhanemű
számára. A SoftMove különböző anyagtípusok szerinti
dobmozgásának köszönhetően minden ruhanemű
számára tökéletes gondoskodást és ruhaszárítást nyújt.

Legjobb gyapjú program
speciális eszköz használata nélkül1
A Wool Excellence innovatív szárítási programnak köszönhetően akár már 4
gyapjúpulóver is tökéletesen megszárítható 1 óra alatt. Szárítóink garantálják
a legkényesebb ruhaneműk biztonságos szárítását is. Nincs szükség speciális
eszközökre pl. gyapjúszárító kosár használata.

A svájci független kutatóintézet Swiss Institute Swissatest Testmaterialien AG által végzett
tesztelés (Teszt riport szám: Nr. 20130292) kimutatta, hogy a Whirlpool technológia biztosítja
a legjobb szárítási eredményt a szárítható gyapjú esetén a használati utasításban ajánlott töltet
esetén (2014 augusztusi eredmények).

1
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Könnyű kezelhetőség.
A 6. Érzék szárítógépek minden igényre kínálnak megfelelő programot és egyedi opciót. Az intelligens 6. Érzék
technológia a ruhamennyiség és a kelmetípus alapján minden egyes szárításhoz automatikusan meghatározza
a tökéletes programot.

PROGRAMOK.
Eco Pamut program.
Energiafogyasztás szempontjából ez a leghatékonyabb program a pamut ruhanemű szárításához.
Az energiacímkén szereplő értékek is erre a programra vonatkoznak.
Pamut Program.
Pamut ruhanemű szárításásra, mint például ágynemű, törölköző és fehérnemű.
Vegyes töltet.
Köszönhetően a vegyes töltetre kifejlesztett szárítási programnak, az olyan ruhák, mint a pólók, ingek,
törölközők, alsóneműk és sportruházat kímélesetsen száríthatók együtt.
Szintetikus / műszálas program.
A szintetikus / műszálas anyagok szárítására kifejlesztett program.
Kímélő.
Biztonságosan, alacsony hőmérsékleten kezeli a legkényesebb ruhákat is.
Farmer.
Optimális program pamut, illetve farmer ruházathoz.
Nagyméretűruha-program.
Szárítható hálózsák vagy tollpelyhet tartalmazó ruhadarabok, pl.: sídzseki, overál stb. szárítása sem akadály
ezzel az új programmal.
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Levegő áramlás.
A levegő áramoltató rendszernek köszönhetően 30 perc alatt felfrissítheti és fellazíthatja ruhaneműit.
Szárítási idő.
Egy kiegészítő, rövid szárítási ciklus állítható be, amely a program végén fut le.
Gőz frissítő program.
A ruhák gőzzel történő felfrissítéséhez. Kifejezetten a száraz és tiszta, pamutból, műszálas anyagból és ezek
keverékéből készült utcai ruhadarabok (pl. ing, blúz, nadrág) felfrissítéséhez és illatosításához alakították ki.

A különleges és finom anyagok speciális programokat igényelnek. Itt olyan programokat talál, mely igény
szerint kiválaszthatók a kényes anyagok tökéletes szárítására. Csak válassza ki a programot és nyomja meg
a start gombot.
Ing.
Pamutból, műszálas anyagokból és ezek keverékéből készült ingek és blúzok kímélő szárítása.
Törülköző.
Vastag anyagból készült, pamut ruhanemű, például frottírtörülköző szárításához.
Selyem program.
Finom, selyem ruhadarabokhoz készült alacsony hőmérsékletű program.
Sport program.
Ideális a modern sportruházatnál használt kényes textilszálakhoz.
Szabadidőruha.
Szárítógépben szárítható szabadidőruha szárításához.
Tollkabát.
Nagyméretű ruhanemű, például tollkabát szárításához.
Mini töltet.
Kevés ruhamennyiség gazdaságos szárítására.
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SUPREME CARE SZÁRÍTÓGÉPEK

HSCX 10445
WHIRLPOOL

280.40
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SteamCare

HSCX 80530

10

év
garancia
a motorra

ALAPTULAJDONSÁGOK
• Kondenzációs szárítógép, hőszivattyús
technológia
• Connectivity (6th Sense Live alkalmazás):
készülék és program- állapot figyelés,
programbeállítás, indítás, módosítás stb.
• 10 kg (pamut) szárítókapacitás
• A++ energiaosztály
• 3DRY TECHNOLÓGIA™
• Supreme Care szárítódob és bordázat
• SoftMove™ dobmozgás
• 6. Érzék szenzorfunkció
• U3 kijelző (érintőszenzoros szöveges kijelző) + EcoMonitor (energiafelhasználást
jelző LED kijelző)
• Magasított készülék (15 cm)
• Csengő
• Dobvilágítás

OPCIÓK
SteamCare™ (vasaláskönnyítő gőz
funkció), késleltetett indítás, szárazsági
szint beállítás, kímélő és gyűrődésgátló
opció, „Rapid” gyorsszárítás (gyorsabb
szárítás),túlszárítás elleni védelem

ALAPTULAJDONSÁGOK
• Kondenzációs szárító, hőszívattyús
technológia
• 8 kg kapacitás
• A+++ energiaosztály
• 3DRY TECHNOLÓGIA™
• Supreme Care szárítódob és bordázat
• SoftMove™ dobmozgás
• 6. Érzék funkció
• U2 kijelző (rövid szöveg és programidő kijelzése) + EcoMonitor (energiafelhasználást
jelző LED kijelző)
• Csengő

gyorsszárítás (gyorsabb szárítás),
túlszárítás elleni védelem

OPCIÓK
SteamCare™ (vasaláskönnyítő gőz funkció),
késleltetett indítás, szárazsági szint beállítás, kímélő és gyűrődésgátló opció, „Rapid”

PROGRAMOK
Pamut, EcoPamut, napi vegyes, műszál,
kímélő, farmer, gyapjú, XXL textíliák, szellőztetés, gőzöléses frissítés, időprogramok, My
program (elmenthető saját program)
MŰSZAKI ADATOK
• Súlyozott éves energiafogyasztás: 280,4
(kWh/év)
• Kondenzációs hatékonysági osztály:
A
• Zajszint (dBA):
65
• Méretek :
845+150x596x659
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

PROGRAMOK
EcoPamut, Pamut, napi vegyes, műszál,
kímélő, gyapjú, XXL textilek, szellőztetés,
gőzöléses frissítés, időprogramok, farmer,
My program (elmenthető saját program)
MŰSZAKI ADATOK
• Súlyozott éves energiafogyasztás: 176,5
(kWh/év)
• Kondenzációs hatékonysági osztály:
A
• Zajszint (dBA):
65
• Méretek:
845x596x659
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

SteamCare

HSCX 90420

ALAPTULAJDONSÁGOK
• Kondenzációs szárító, hőszívattyús
technológia
• 9 kg kapacitás
• A++ energiaosztály
• Supreme Care szárítódob és bordázat
• SoftMove™ dobmozgás
• 6. Érzék funkció
• U1 kijelző (programidő kijelzése)
• Csengő

10
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OPCIÓK
SteamCare™ (vasaláskönnyítő gőz funkció),
késleltetett indítás, szárazsági szint beállítás, kímélő és gyűrődésgátló opció, „Rapid”
gyorsszárítás (gyorsabb szárítás), túlszárítás elleni védelem
SteamCare
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PROGRAMOK
EcoPamut, Pamut, napi vegyes, műszál,
kímélő, gyapjú, XXL textilek, szellőztetés,
gőzöléses frissítés, időprogramok
MŰSZAKI ADATOK
• Súlyozott éves energiafogyasztás: 259,0
(kWh/év)
• Kondenzációs hatékonysági osztály:
A
• Zajszint (dBA):
65
• Méretek:
845x596x659
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

SUPREME CARE SZÁRÍTÓGÉPEK

HSCX 80420

ALAPTULAJDONSÁGOK
• Kondenzációs szárító, hőszívattyús
technológia
• 8 kg kapacitás
• A++ energiaosztály
• Supreme Care szárítódob és bordázat
• SoftMove™ dobmozgás
• 6. Érzék funkció
• U1 kijelző (programidő kijelzése)
• Csengő

10

OPCIÓK
SteamCare™ (vasaláskönnyítő gőz funkció),
késleltetett indítás, szárazsági szint beállítás, kímélő és gyűrődésgátló opció, “Rapid”
gyorsszárítás (gyorsabb szárítás), túlszárítás elleni védelem

év
garancia
a motorra

PROGRAMOK
EcoPamut, Pamut, napi vegyes, műszál,
kímélő, gyapjú, XXL textilek, szellőztetés,
gőzöléses frissítés, időprogramok
MŰSZAKI ADATOK
• Súlyozott éves energiafogyasztás: 235,5
(kWh/év)
• Kondenzációs hatékonysági osztály:
A
• Zajszint (dBA):
65
• Méretek:
845x596x659
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

SteamCare

HSCX 70311

ALAPTULAJDONSÁGOK
• Kondenzációs szárító, hőszívattyús
technológia
• 7 kg kapacitás
• A+ energiaosztály
• 6. Érzék funkció
• U1 kijelző (programidő kijelzése)
• Csengő
OPCIÓK
SteamCare™ (vasaláskönnyítő gőz funkció),
késleltetett indítás, szárazsági szint beállítás, kímélő és gyűrődésgátló opció, “Rapid”
gyorsszárítás (gyorsabb szárítás), túlszárítás elleni védelem, ruhalazítás

10

év
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a motorra

SteamCare
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PROGRAMOK
EcoPamut, Pamut, napi vegyes, műszál,
kímélő, gyapjú, XXL textilek, szellőztetés,
gőzöléses frissítés, időprogramok
MŰSZAKI ADATOK
• Súlyozott éves energiafogyasztás: 258,0
(kWh/év)
• Kondenzációs hatékonysági osztály:
A
• Zajszint (dBA):
65
• Méretek:
845x596x659
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

SZÁRÍTÓGÉPEK

HDLX 80410
WHIRLPOOL

HDLX 80410

235.30

á
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5
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*

ALAPTULAJDONSÁGOK
• Kondenzációs szárító, hőszivattyús
technológia
• 8 kg kapacitás
• A++ energiaosztály
• 6. Érzék szenzorfunkció
• E1 kijelző (3-számjegyű digitális LED-kijelző)

392/2012
20../..

OPCIÓK
Késleltetett indítás, 3 fokozatba állítható
szárítási szint, kímélő és gyűrődésgátló
opció, „Rapid” gyorsszárítás (gyorsabb
szárítás), dobforgás váltás, utólagos
dobforgatás

év
garancia
a motorra

PROGRAMOK
EcoPamut, pamut, műszál, napi vegyes,
gyapjú, XXL textíliák, időprogramok
MŰSZAKI ADATOK
• Súlyozott éves energiafogyasztás: 253,3
(kWh/év)
• Kondenzációs hatékonysági osztály:
A
• Zajszint (dBA):
65
• Méretek (mm):
845x596x659
(Mag.xSzél.xMély.)

HDLX 70410
WHIRLPOOL

HDLX 70410

210.80

á
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ALAPTULAJDONSÁGOK
• Kondenzációs szárító, hőszivattyús
technológia
• 7 kg kapacitás
• A++ energiaosztály
• 6. Érzék szenzorfunkció
• E1 kijelző (3-számjegyű digitális LED-kijelző)

392/2012
20../..

OPCIÓK
Késleltetett indítás, 3 fokozatba állítható
szárítási szint, kímélő és gyűrődésgátló
opció, „Rapid” gyorsszárítás (gyorsabb
szárítás), dobforgás váltás, utólagos
dobforgatás

év
garancia
a motorra

PROGRAMOK
EcoPamut, pamut, műszál, napi vegyes,
gyapjú, XXL textíliák, időprogramok
MŰSZAKI ADATOK
• Súlyozott éves energiafogyasztás: 210,8
(kWh/év)
• Kondenzációs hatékonysági osztály:
A
• Zajszint (dBA):
65
• Méretek (mm):
845x596x659
(Mag.xSzél.xMély.)

HDLX 70310
WHIRLPOOL

HDLX 70310

257.70

á
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ALAPTULAJDONSÁGOK
• Kondenzációs szárító, hőszivattyús
technológia
• 7 kg kapacitás
• A+ energiaosztály
• 6. Érzék szenzorfunkció
• E1 kijelző (3-számjegyű digitális LED-kijelző)

392/2012
20../..

OPCIÓK
Késleltetett indítás, szárítási szint állítás,
kímélő szárítás, „Rapid” gyorsszárítás
(gyorsabb szárítás), dobforgás váltás,
utólagos dobforgatás
PROGRAMOK
EcoPamut, pamut, műszál, napi vegyes,
gyapjú, XXL textíliák, időprogramok
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MŰSZAKI ADATOK
• Súlyozott éves energiafogyasztás: 257,7
(kWh/év)
• Kondenzációs hatékonysági osztály:
A
• Zajszint (dBA):
69
• Méretek (mm):
845x596x659
(Mag.xSzél.xMély.)

A WHIRLPOOL AJÁNLÁSÁVAL MEGVÁSÁROLHATÓ WPRO TERMÉKEK

Összeépítő keretek
Segítségével gyorsan, könnyen és biztonságosan rögzítheti szárítógépét
a mosógépére.
SKS 101: Összeépítő keret, kihúzható rakodópolccal
SKP 101: Összeépítő keret, kihúzható rakodópolccal és ruhaszárítóval
SKS 200: Összeépítő keret, kihúzható rakodópolccal és ruhaszárítóval,
Supreme Care készülékekhez

DDS 101, DDS 102
Az illatosító a szárítógép dobjába helyezve kellemes illatot kölcsönöz a ruháknak szárítás közben és után. A termék élettartama átlagosan 2 hónap.
Természetes összetétel, mérgező anyagokat nem tartalmaz.
DDS 101: Gyöngyvirág illat
DDS 102: Levendula illat

WBA 101 Textillazító-labda szárítógéphez
Használata kevesebb gyűrődést, ezáltal kevesebb vasalnivalót eredményez.

A WPro termékekről szóló további információért vagy a termékek megvásárlásáért keresse fel www.whirlpoolszerviz.hu oldalt!
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Mosás és szárítás
egyetlen készülékben
energiát és időt megtakarítva
Anyagtípusok szerinti dobmozgás
A SoftMoveTM különböző anyagtípusok szerinti dobmozgásának
köszönhetően minden ruhanemű (anyag, szín, és forma) számára
tökéletes gondoskodást nyújt. Kímélő, mégis hatékony szárítás
ruhái számára.

A gőz ereje
és a fejlett gyapjú gondoskodás

SteamCare

A SteamCare funkciónak köszönhetően ruhái megőrzik
alakjukat, mindig frissek lesznek, hogy Ön bármikor
viselhesse őket. A fejlett gyapjú programnak köszönhetően
még a kényes ruhaneműknél, például a szárításra
alkalmas gyapjúnál is használható a kombinált mosóés szárítóprogram.

A-10% energia osztály
A hatékony motornak és a fejlett szárítást biztosító rendszernek köszönhetően
energiát takaríthat meg.

47

Mosás és szárítás egyetlen
készülékben, energiát és időt
megtakarítva.
Az új Whirlpool mosó-szárító készülékcsalád olyan átfogó megoldást nyújt, amely
a legmagasabb színvonalon, egyetlen készülékben látja el a mosnivalóval kapcsolatos
teendőket. Kiválóan ötvözi a különálló készülékek előnyeit, és még a legkényesebb
anyagokat, például a gyapjút is képes egyetlen mosási és szárítási ciklusban kezelni. Tökéletes
bánásmód a féltett ruhák számára, miközben időt, energiát és erőfeszítést takarít meg Önnek.

6. Érzék SoftMove.
A pamuttól a gyapjúig – biztosított a gyengéd, mégis hatékony bánásmód –
A valódi áttörést hozó Whirlpool SoftMove technológia biztosítja a kényes ruhanemű
tökéletes kezelését: a dob mozgását és sebességét pontosan a iválasztott programhoz,
vagyis a konkrét mosnivalóhoz igazítja. A motor megfelelő mozgása mellett a dobot is úgy
alakítottuk ki, hogy kíméletesebb környezetet biztosítson a ruhanemű alakjának, színének
és a szálaknak a védelmére.
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SoftMove.
Soft
Move

Anyagtípusok szerinti dobmozgás.
A pamuttól a gyapjúig – biztosított a gyengéd, mégis hatékony bánásmód – A valódi áttörést
hozó Whirlpool SoftMove technológia biztosítja a kényes ruhanemű tökéletes kezelését: a dob
mozgását és sebességét pontosan a kiválasztott programhoz, vagyis a konkrét mosnivalóhoz
igazítja. A motor megfelelő mozgása mellett a dobot is úgy alakítottuk ki, hogy kíméletesebb
környezetet biztosítson a ruhanemű alakjának, színének és a szálaknak a védelmére.
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WoolExcellence.
Gyapjú program a kényes ruhaneműknek.
A WoolExcellence programnak köszönhetően még a kényes ruhaneműknél, például a szárításra
alkalmas gyapjúnál is használható a kombinált mosó- és szárítóprogram. Az áttörést jelentő
innovatív gyapjúprogramért a Woolmark Company a Whirlpoolnak odaítélte a minőséget
garantáló Woolmark Apparel Care Green címkét.

SteamCare.
SteamCare

Gyors megoldás a ruhanemű frissítésére a gőz természetes erejével.
A funkció egyszerű megoldást kínál a ruhanemű gyors felfrissítésére, a szagok és a makacs
gyűrődések eltávoélítása érdekében. Az önmagában vagy a mosási ciklussal kombinálva
alkalmazott gőz gyengéd erejének köszönhetően a ruhanemű felfrissül, és könnyebben vasalható.
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SenseInverter Motor.
Csúcstechnológiával készült motor a hosszantartó1, csendes működésért.
A SenseInverter motor csendes és energiahatékony működésével hosszantartó teljesítményt
nyűjt, A SenseInverter motorral rendelkező mosó-szárító készülékekre 10 év motorgaranciát
biztosít a Whirlpool2.

A energiaosztály: 10% energia megtakarítás.
A hatékony motornak és a fejlett szárítást biztosító rendszernek köszönhetően energiát
takaríthat meg.

1

Szénkefével rendelkező motorral összehasonlítva.
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MOSÓ-SZÁRÍTÓ KÉSZÜLÉKEK

WWDP 10716
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a motorra

-10%

10

WWDC 9716
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a motorra

9

ALAPTULAJDONSÁGOK
• „A-10%” energiaosztály, „A” mosóhatás
• 6. Érzék szenzortechnika
• 10 kg / 7 kg (pamut) mosási / szárítási
kapacitás
• 1600 ford./perc centrifuga fordulatszám
• Elektronikus vezérlés, 16 állású programkapcsoló
• Csendes működésű inverteres motor,
10 év motorgarancia!
• Nagyméretű, többfunkciós LCD-kijelző
• Dobkiegyensúlyozás, túlhabzás figyelés
• Zajszigetelés, Eltek AquaStop-os vízbevezető cső
• Állítható magasságú lábak
OPCIÓK
Külön állítható hőmérséklet és centrifuga-fordulatszám, Állítható idejű késleltetett indítás,
Színes 15°C alacsony hőmérsékletű színkímé-

ALAPTULAJDONSÁGOK
• „A” energiaosztály, „A” mosóhatás
• 6. Érzék szenzortechnika
• 9 kg / 7 kg (pamut) mosási / szárítási
kapacitás
• 1600 ford./perc centrifuga fordulatszám
• Elektronikus vezérlés, 14 állású programkapcsoló
• Csendes működésű inverteres motor,
10 év motorgarancia!
• Nagyméretű, többfunkciós digitális
kijelző
• Dobkiegyensúlyozás, túlhabzás figyelés
• Állítható magasságú lábak
OPCIÓK
Külön állítható hőmérséklet és centrifuga-fordulatszám, Állítható idejű
késleltetett indítás, Színes 15°C alacsony

lő mosás, Intenzív öbltíés, Vasaláskönnyítő
végcentrifugálás, Szárítási üzemmódválasztás
(3-fokozat vagy időbeállítás), Csak szárítás
üzemmód, Elektronikus gombzár
PROGRAMOK
Napi vegyes, pamut, színes mosás, szintetikus, kímélőmosás, Gyapjú, eco-pamut,
pamut+előmosás programok, Mosás +
szárítás (45 és 90 perces) programok,
Gőzöléses frissítés (max. 2 kg ruhatöltet),
30-perces gyorsprogram, Nagyméretű ruházat és sportruha programok, Centrifuga
+ öblítés, Centrifuga + szivattyúzás
MŰSZAKI ADATOK
• Mosási zajszint:
• Centrifugazajszint:
• Méretek:
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

54 dBA
x dBA
840x595x605

hőmérsékletű színkímélő mosás, Szárítási
üzemmódválasztás (3 automatikus, vagy
időbeállítás), Csak szárítás üzemmód /
elektronikus gombzár
PROGRAMOK
Eco pamut, pamut, pamut+előmosás, napi
vegyes programok, Műszál, kímélőmosás,
gyapjú, szines programok, Mosás + szárítás
(45 és 90 perces) programok, Gőzöléses
frissítés (max. 2 kg ruhatöltet), 30-perces
gyorsprogram, Öblítés + centrifuga, Centrifuga + leeresztés, csak leeresztés
MŰSZAKI ADATOK
• Mosási zajszint:
• Centrifugazajszint:
• Méretek:
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

54 dBA
83 dBA
840x595x605

WWDC 9614

10
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ALAPTULAJDONSÁGOK
• „A” energiaosztály, „A” mosóhatás
• 6. Érzék szenzortechnika
• 9 kg / 6 kg (pamut) mosási / szárítási
kapacitás
• 1400 ford./perc centrifuga fordulatszám
• Elektronikus vezérlés, 14 állású programkapcsoló
• Csendes működésű inverteres motor,
10 év motorgarancia!
• Nagyméretű, többfunkciós digitális kijelző
• Dobkiegyensúlyozás, túlhabzás figyelés
• Állítható magasságú lábak
OPCIÓK
Külön állítható hőmérséklet és centrifugafordulatszám, Állítható idejű késleltetett indítás, Színes 15°C alacsony hőmérsékletű színkí-

52

mélő mosás, Szárítási üzemmódválasztás
(3 automatikus, vagy időbeállítás), Csak szárítás üzemmód /elektronikus gombzár
PROGRAMOK
Eco pamut, pamut, pamut+előmosás, napi
vegyes programok, Műszál, kímélőmosás,
gyapjú, szines programok, Mosás + szárítás
(45 és 90 perces) programok, Gőzöléses
frissítés (max. 2 kg ruhatöltet), 30-perces
gyorsprogram, Öblítés + centrifuga, Centrifuga + leeresztés, csak leeresztés
MŰSZAKI ADATOK
• Mosási zajszint:
• Centrifugazajszint:
• Méretek:
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

56/61 dBA
82 dBA
840x595x540

MOSÓ-SZÁRÍTÓ KÉSZÜLÉKEK

WWDC 8614
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ALAPTULAJDONSÁGOK
• „A” energiaosztály, „A” mosóhatás
• 6. Érzék szenzortechnika
• 8 kg / 6 kg (pamut) mosási / szárítási
kapacitás
• 1400 ford./perc centrifuga fordulatszám
• Elektronikus vezérlés, 14 állású programkapcsoló
• Csendes működésű inverteres motor,
10 év motorgarancia!
• Nagyméretű, többfunkciós digitális kijelző
• Dobkiegyensúlyozás, túlhabzás figyelés
• Állítható magasságú lábak
OPCIÓK
Külön állítható hőmérséklet és centrifuga-fordulatszám, Állítható idejű
késleltetett indítás, Színes 15°C alacsony
hőmérsékletű színkímélő mosás, Szárítási

ALAPTULAJDONSÁGOK
• „A” energiaosztály, „A” mosóhatás
• 8 kg / 6 kg (pamut) mosási / szárítási
kapacitás
• 1200 ford./perc centrifuga fordulatszám
• Elektronikus vezérlés, 14 állású programkapcsoló
• Csendes működésű inverteres motor,
10 év motorgarancia!
• LED-sávos kijelző, hőmérséklet, szárítási
idő és szint jelzésére
• Működési állapotjelzés 5 LED-del, hangjelzés
• Dobkiegyensúlyozás, túlhabzás figyelés
• Állítható magasságú lábak
OPCIÓK
Fix idejű (3/6/9 óra) késleltetett indítás,
Csökkentett centrifuga fordulatszám (kí-

üzemmódválasztás (3 automatikus, vagy
időbeállítás), Csak szárítás üzemmód /
elektronikus gombzár
PROGRAMOK
Eco pamut, pamut, pamut+előmosás, napi
vegyes programok, Műszál, kímélőmosás,
gyapjú, szines programok, Mosás + szárítás
(45 és 90 perces) programok, Gőzöléses
frissítés (max. 2 kg ruhatöltet), 30-perces
gyorsprogram, Öblítés + centrifuga, Centrifuga + leeresztés, csak leeresztés
MŰSZAKI ADATOK
• Mosási zajszint:
• Centrifugazajszint:
• Méretek:
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

56/61 dBA
82 dBA
840x595x540

mélő centrifugálás), Intenzív öblítés, Csak
szárítás üzemmód
PROGRAMOK
Eco pamut, pamut, pamut+előmosás, napi
vegyes programok, Műszál, kímélőmosás,
gyapjú, szines és sporttuházat programok,
Mosás + szárítás (45 és 90 perces) programok, 30-perces gyorsprogram, Öblítés és
centrifugálás, Centrifuga + leeresztés
MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás:
• Éves vízfogyasztás:
• Mosási zajszint:
• Centrifugazajszint:
• Méretek:
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

1088 kWh
20000 l
56 dBA
82 dBA
840x595x540

WWDE 7512
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ALAPTULAJDONSÁGOK
• „B” energiaosztály, „A” mosóhatás
• 7 kg / 5 kg (pamut) mosási / szárítási
kapacitás
• 1200 ford./perc centrifuga fordulatszám
• Elektronikus vezérlés, 14 állású programkapcsoló
• Csendes működésű inverteres motor,
10 év motorgarancia!
• LED-sávos kijelző, hőmérséklet, szárítási
idő és szint jelzésére
• Működési állapotjelzés 5 LED-del, hangjelzés
• Dobkiegyensúlyozás, túlhabzás figyelés
• Állítható magasságú lábak
OPCIÓK
Fix idejű (3/6/9 óra) késleltetett indítás,
Csökkentett centrifuga fordulatszám (kí-
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mélő centrifugálás), Intenzív öblítés, Csak
szárítás üzemmód
PROGRAMOK
Eco pamut, pamut, pamut+előmosás, napi
vegyes programok, Műszál, kímélőmosás,
gyapjú, szines és sporttuházat programok,
Mosás + szárítás (45 és 90 perces) programok, 30-perces gyorsprogram, Öblítés és
centrifugálás, Centrifuga + leeresztés
MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás:
• Éves vízfogyasztás:
• Mosási zajszint:
• Centrifugazajszint:
• Méretek:
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

1134 kWh
17200 l
56 dBA
x dBA
840x595x540

INNOVÁCIÓ

Kiemelkedő, foltmentes
mosogatás és szárítás csupán
egy óra alatt.1
6. Érzék technológia
Az intelligens 6. ÉRZÉK technológia érzékeli a szennyezettség
mértékét, és optimálisan használja az erőforrásokat, hogy
mindig tökéletes tisztaságot érjen el akár 50%-kal kevesebb
víz- és energiafelhasználás mellett.2

Egyedülálló tisztítási
megoldások
A PowerCleanPRO technológiával tökéletes tisztítási
eredmények érhetők el még a legmakacsabb
szennyeződések eltávolításánál is. Az innovatív Power
Clean rendszernek és betöltési lehetőségeknek
köszönhetően akár 30%-al több hely áll rendelkezésre.
Stabilitás és rugalmas betöltési lehetőségek állnak.3

1 órás Wash&Dry program
A Power Dry technológiának köszönhetően tökéletes a mosogatás és
szárítás mindössze 1 óra alatt*, akár a műanyag esetén is. A Power Dry egy
egyedi technológia, mely minimálisra csökkenti a szárításra fordított időt és
energiát, anélkül, hogy a teljesítményt csökkentené.

1

2

 z 1 órás Wash&Dry program használatával. Belső teszetken alapuló eredmények (2013.
A
Október). A PowerClean funkció nem használható az 1 órás Wash&Dry programmal.
Belső teszteken alapuló eredmények. A 6. ÉRZÉK program minimum és

3
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maximum víz- és idő felhasználása során kalkulált százalék.
 első teszteken alapuló eredmények, amikor a tányérokat, serpenyőket
B
vertikálisan helyezték el az alsó kosárban (2015. Július)

Új kiváló dizájn és
maximális töltetrugalmasság.
A Whirlpool új mosogatógépeit élenjáró tervezés és jó minőségű elemek jellemzik.
Ez javítja a készülék masszív és ergonomikus voltát, ugyanakkor pedig nagy rugalmasságú belső teret biztosít
a harmadik rácsnak és az emelőrendszernek köszönhetően.
Valamennyi modell úgy tervezték, hogy értelmes felhasználó-termék interakciót biztosítson az intuitív és átlátható
illesztőfelületnek köszönhetően. Sőt, az elülső szabályozással rendelkező modellek iXelium™-mal, ezzel a karcolásálló
forradalmi Whirlpool anyaggal vannak bevonva.

Alsó és felső kosár
behajtható villácskákkal.
Az összes igény kielégítése érdekében a felső
kosáron most behajtható villák találhatók,
amelyek segítségével kisebb és közepes méretű
edények, poharak és más konyhai eszközök
helyezhetők el.
Hasonlóképpen az alsó kosáron lévő
behajtható villák pedig segítenek az edények
és a tányérok tökéletes elhelyezésében.

Az aktív harmadik evőeszköztartó annyira flexibilis,
hogy alkalmazkodik az ön igényeihez, így még a
magasabb holmi is rápakolható a felső rácsra.
Akár 15 teríték a
plusz hely érdekében.
Az új Whirlpool mosogatógép akár 15 terítéket
is be tud fogadni a moduláris harmadik rácsnak
köszönhetően, amely a töltet minden kombinációja
esetén nagy rugalmasságot biztosít.
Kiváló rozsdamentes acél fogantyú.
A mosogatógép fogantyúja rozsdamentes acélból
készült. A fokozottan ergonomikus és strapabíró
dizájnnak köszönhetően funkciója abszolút
verhetetlen.

Rozsdamentes acél cső.
A mosogatógép csöve 100%-ban rozsdamentes
acélból készül. Ez a hosszú élettartamú anyag
kiváló teljesítményt nyújt mind a mosogatás
és szárítás, mind a higiénia terén.

Program vége jelzőfény.
A Whirlpool mosogatógépek annyira csendesek,
hogy a kijelzőt és a kezelőpanelt elrejtő
változatoknál alig lehet megmondani, hogy
a készülék éppen működik-e, vagy sem.
A program vége jelzőfénynek köszönhetően ön
mindig tudni fogja, hogy megy-e még az aktuális
program, vagy már vége van.

Emelőrendszer.
A összes termékcsalád számára rendelkezésre álló
emelőrendszer segítségével a felső rács 3,5 cm-rel
megemelhető vagy lejjebb engedhető. Ily módon
a mosogatógép belsejének tere könnyebben
igazítható úgy, hogy az alsó kosárban helyet
biztosítson a nagyobb tételeknek.

Aquastop.
A Whirlpool mosogatógépekbe technológiailag
fejlett rendszerek vannak beépítve: az új virtuális
érzékelő beavatkozik, ha habképződést vagy
eltömődött szűrőt észlel. A motor sebességét
és a vízellátást úgy alakítja, hogy
a mosogatóprogram megszakítása
nélkül meg tudja oldani a problémát.
A víznyomásban fellépő hirtelen változások
esetén, vagy amikor a bejövő vezeték eltörik,
az Aquastop rendszer haladéktalanul elzárja
a csapot, és ezzel a befolyó vizet, hogy
a mosogatógép kikapcsoljon.

Teleszkópos sínek.
A teleszkópos sínek segítségével a felső rács könnyen
kihúzható, így könnyebbé válik az edények be- és
kipakolása, és megmarad a teljes stabilitás.
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PROGRAMOK.
Eco.
A legalacsonyabb energia- és vízfogyasztású program, amely normális mértékben szennyezett edényekhez való.
6. Érzék.
A program, amely a szennyeződés érzékelő által észlelt tényleges szintjének megfelelően automatikusan
szabályozza a víznyomást, a hőmérsékletet és az időtartamot. Mindig biztosítottak a kiváló tisztítási eredmények,
és az akár 50%-os idő- és vízmegtakarítás.
Intenzív.
Erősen szennyezett dolgokhoz való magas hőmérsékletű mosogatóprogram - a makacs szennyeződés ellenére
is tökéletes eredményért.
Napi.
A mindennapi tisztításhoz való tökéletes program.
Gyors.
Ez a 4 terítékes töltöttség ideális programja, amellyel 40 percen belül el lehet mosogatni a kevésbé
szennyezett edényeket.
Csendes.
A szupercsendes program, hogy a mosogatógépet éjszaka, az alacsonyabb energiadíjak időszakában is lehessen
használni. Maximális csendesség a teljesítmény veszélyeztetése nélkül.
Féltöltet.
Ezzel a programmal akkor is lefuttatható a mosogatási ciklus, ha nem jött össze egy teljes töltetre való, és ez nem
veszélyezteti a tisztítás fokát.
Kristály.
Olyan kényes dolgok kíméletes mosogatásához, mint a száras poharak, a finomkerámiák, valamint a rendkívül
törékeny töltetek. Az alacsony hőmérséklet miatt kisebb a hőstressz, továbbá megmarad az edények szépsége
és fénye is.
Előmosogatás.
Ebben a programban lehetőség van arra, hogy a tisztítás elindítása előtt előkezelje az edényeket. Használható
frissítésre és a rossz szagok megszüntetésére, amikor a teljes töltet eléréséig edényeket gyűjt
a mosogatógépben.
Fertőtlenítés.
Az összes edény 80 perc alatt magas hőmérsékleten lefolytatott elmosogatása és az edények fertőtlenítése
anélkül, hogy öblítőszert kellene használni.
Öntisztítás.
Ez a program kifejezetten a mosogatógép tisztán tartására szolgál. Kifejezetten ápolásra és karbantartásra
tervezett adalékanyagot kell használni.
Mosás és szárítás 1 óra alatt.
Ez a program kifejezetten arra szolgál, hogy egy órán belül tökéletesen elmosogassa és megszárítsa az edényeket.
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OPCIÓK.
Gombzár.
A gombzár a kezelőpanel lezárása céljából van felszerelve, és különösen akkor gondoskodik a biztonságról,
amikor gyerekek vannak a közelben.
PowerClean Pro.
Az edények és serpenyők legmakacsabb foltjainak az eltávolításához, anélkül, hogy felmerülne az előmosogatás
igénye, az alsó rács hátsó részén található hatékony vízpermetező fúvókák működésének köszönhetően.
Antibakteriális öblítés.
Az összes edény tökéletesen tisztán tartásához – a magas hőmérsékleten végzett öblítésnek köszönhetően.
Többzóna.
A többzónás opció akkor indítható el, amikor ön vagy az alsó, vagy a felső kosárban szeretné elmosogatni
az edényeket. Ezzel az opcióval egyéni igény szerint beállíthatja úgy a mosogatási programot, hogy az csak
a kiválasztott kosárnál működjön.
Késleltetett indítás.
Ez az opció lehetővé teszi azt a beállítást, hogy a mosogatógép automatikusan egy későbbi időpontban induljon
el. A késleltetett indítás funkcióval kiválaszthatja, hogy a mosogatógép egy önnek tetsző időpontban induljon el,
például a legalkalmasabb periódusokban, amikor elkerülheti, hogy egynél több készülék működjön egyszerre,
vagy amikor az energiaárak alacsonyabbak. Megtakarítás és megfelelő működés minden pillanatban.
Extra száraz.
Az Extra száraz opció a magas hőmérsékletű öblítéssel és a meghosszabbított szárítási idővel növeli a szárítási
teljesítményt. Hogy mindig minden tökéletesen száraz legyen.
Turbó.
Ez az opció csökkenti a program időtartamát, és mindig tökéletes eredményekről gondoskodik.
Vízleeresztés.
A vízleeresztő gomb megnyomásakor a mosogatógép megszakítja a mosogatási programot, és automatikusan
leereszti a vizet, hogy ön bepakolhassa az esetleg elfelejtett dolgokat.
Tabletták.
Ez az opció lehetővé teszi, hogy ön szabadon használjon bármilyen típusú mosogatótablettát. Akkor tudja
beindítani, amikor a hagyományos mosogatópor helyett tablettákat használ, ilyenkor a mosogatógép a
mosogatóprogramot ennek megfelelően módosítja, hogy mindig tökéletes eredménnyel tisztítson és szárítson.
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60 CM-ES MOSOGATÓGÉPEK

WFO 3O33 DL X

9,5

WKFO 3O32 P X

Szabadonálló inox mosogatógép
PowerDry technológiával
ALAPTULAJDONSÁGOK
• 14 teríték
• A+++ energiaosztály
• 9,5 l vízfogyasztás (ECO 50 °C)
• 6. Érzék szenzorfunkció
• 11 program
• 1-24 órás késleltetett indítási lehetőség
• Digitális kijelző
• Elektronikus vezérlés, nyomógombos kezelés
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
• Külön felső, 3. evőeszköztartó fiók
• Felső kosár: 4 lehajtható tányértartó sor
és 4 csészetartó; kivehető és állítható
magasságú
• Alsó kosár: 8 lehajtható tányértartó sor
• AquaStop vízvédelem

Szabadonálló inox mosogatógép
TurboDry technológiával
ALAPTULAJDONSÁGOK
• 14 teríték
• A+++ energiaosztály
• 9 L vízfogyasztás (ECO 50 °C)
• 6. Érzék szenzorfunkció
• 10 program
• 1-24 órás késleltetett indítási lehetőség
• Digitális kijelző
• Elektronikus vezérlés, nyomógombos kezelés
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
• Felső kosár: 4 lehajtható tányértartó sor
és 4 csészetartó; kivehető és állítható
magasságú
• Alsó kosár: 8 lehajtható tányértartó sor
• AquaStop vízvédelem

WFO 3O32 P

Szabadonálló fehér mosogatógép
TurboDry technológiával
ALAPTULAJDONSÁGOK
• 14 teríték
• A+++ energiaosztály
• 9 L vízfogyasztás (ECO 50 °C)
• 6. Érzék szenzorfunkció
• 10 program
• 1-24 órás késleltetett indítási lehetőség
• Digitális kijelző
• Elektronikus vezérlés, nyomógombos kezelés
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
• Felső kosár: 4 lehajtható tányértartó sor
és 4 csészetartó; kivehető és állítható
magasságú
• Alsó kosár: 8 lehajtható tányértartó sor
• AquaStop vízvédelem

A kiterjeszett garancia regisztrációhoz kötött, további
részletek a regisztracio.whirlpool.hu oldalon találhatók.
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OPCIÓK
PowerDry (aktív szárítás) technológia,
PowerClean PRO (nagynyomású tisztítás),
Multizónás mosogatás, Turbo opciós gomb,
Multitabletta használat
PROGRAMOK
6. Érzék szenzorprogram, Eco (50°C), 1 órás
mosogató és teljes szárítóprogram, Intenzív
(65°C), Napi (50°C), Szupercsendes éjszakai
(50°C), Gyorsprogram szárítás nélkül (50°C),
Kímélő üvegprogram (45°C), Előmosogatás,
Antibakteriális program, SelfClean program
MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás:
237 kWh
• Éves vízfogyasztás:
2660 l
• Zajszint:
43 dBA
• Maximális tápvízhőmérséklet:
60 °C
• Készülékméret:
850x600x600 mm
(Mag.xSzél.xMély.)
OPCIÓK
TurboDry (aktív szárítás) technológia,
PowerClean PRO (nagynyomású tisztítás),
Multizónás mosogatás, Turbo opciós
gomb, Multitabletta használat
PROGRAMOK
6. Érzék szenzorprogram, Eco (50°C), Intenzív
(65°C), Napi (50°C), Szupercsendes éjszakai
(50°C), Gyorsprogram szárítás nélkül (50°C),
Kímélő üvegprogram (45°C), Előmosogatás,
Antibakteriális program, SelfClean program
MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás:
237 kWh
• Éves vízfogyasztás:
2520 l
• Zajszint:
42 dBA
• Maximális tápvízhőmérséklet:
60 °C
• Készülékméret:
850x600x600 mm
(Mag.xSzél.xMély.)
OPCIÓK
TurboDry (aktív szárítás) technológia,
PowerClean PRO (nagynyomású tisztítás),
Multizónás mosogatás, Turbo opciós gomb,
Multitabletta használat
PROGRAMOK
6. Érzék szenzorprogram, Eco (50°C), Intenzív
(65°C), Napi (50°C), Szupercsendes éjszakai
(50°C), Gyorsprogram szárítás nélkül (50°C),
Kímélő üvegprogram (45°C), Előmosogatás,
Antibakteriális program, SelfClean program
MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás:
237 kWh
• Éves vízfogyasztás:
2520 l
• Zajszint:
42 dBA
• Maximális tápvízhőmérséklet:
60 °C
• Készülékméret:
850x600x600 mm
(Mag.xSzél.xMély.)

60 CM-ES MOSOGATÓGÉPEK

WFO 3T223 6P X

Szabadonálló inox mosogatógép
6 literes vízfogyasztással
ALAPTULAJDONSÁGOK
• 14 teríték
• A++ energiaosztály
• 6 l vízfogyasztás (ECO 50 °C)
• 6. Érzék szenzorfunkció
• 10 program
• 1-24 órás késleltetett indítási lehetőség
• Digitális kijelző
• Elektronikus vezérlés, nyomógombos kezelés
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
• Felső kosár: 4 lehajtható tányértartó sor
és 4 csészetartó; kivehető és állítható
magasságú
• Alsó kosár: 8 lehajtható tányértartó sor
• AquaStop vízvédelem

WFC 3C23 PF X / WFC 3C23 PF

9,5

WFC 3C26 X

Szabadonálló inox / fehér mosogatógép
PowerClean PRO technológiával és
harmadik, evőeszköztartó fiókkal
ALAPTULAJDONSÁGOK
• 14 teríték
• A++ energiaosztály
• 9,5 l vízfogyasztás (ECO 50 °C)
• 6. Érzék szenzorfunkció
• 8 program
• 1-24 órás késleltetett indítási lehetőség
• Digitális kijelző
• Elektronikus vezérlés, nyomógombos kezelés
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
• Harmadik evőeszköztartó fiók
• Felső kosár: fix tányértartó sor és 4 csészetartó; kivehető és állítható magasságú
• Alsó kosár: 4 lehajtható tányértartó sor
• AquaStop vízvédelem

Szabadonálló inox mosogatógép
A++ energiosztállyal
ALAPTULAJDONSÁGOK
• 14 teríték
• A++ energiaosztály
• 9 l vízfogyasztás (ECO 50 °C)
• 6. Érzék szenzorfunkció
• 8 program
• 1-24 órás késleltetett indítási lehetőség
• Digitális kijelző
• Elektronikus vezérlés, nyomógombos kezelés
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
• Felső kosár: fix tányértartó sor és 4 csészetartó; kivehető és állítható magasságú
• Alsó kosár: 4 lehajtható tányértartó sor
• Túlfolyás elleni belső vízvédelem

A kiterjeszett garancia regisztrációhoz kötött, további
részletek a regisztracio.whirlpool.hu oldalon találhatók.
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OPCIÓK
PowerClean PRO (nagynyomású tisztítás),
Multizónás mosogatás, Turbo opciós
gomb, Multitabletta használat
PROGRAMOK
6. Érzék szenzorprogram, Eco (50°C),
Intenzív (65°C), Napi (50°C), Szupercsendes
éjszakai (50°C), Gyorsprogram szárítás
nélkül (50°C), Kímélő üvegprogram (45°C),
Előmosogatás, Antibakteriális program,
SelfClean program
MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás:
265 kWh
• Éves vízfogyasztás:
1680 l
• Zajszint:
43 dBA
• Maximális tápvízhőmérséklet:
60 °C
• Készülékméret:
850x600x600 mm
(Mag.xSzél.xMély.)
OPCIÓK
PowerClean PRO (nagynyomású tisztítás),
Multizónás mosogatás, Multitabletta
használat
PROGRAMOK
6. Érzék szenzorprogram, Eco (50°C), Intenzív (65°C), Napi (50°C), Csendes éjszakai
(50°C), Gyorsprogram szárítás nélkül (50°C),
Kímélő üvegprogram (45°C), Előmosogatás
MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás:
265 kWh
• Éves vízfogyasztás:
2660 l
• Zajszint:
43 dBA
• Maximális tápvízhőmérséklet:
60 °C
• Készülékméret:
850x600x600 mm
(Mag.xSzél.xMély.)
• WFC 3C23 PF X - inox készülékszín
• WFC 3C23 PF - fehér készülékszín
OPCIÓK
Multizónás mosogatás, Multitabletta
használat
PROGRAMOK
6. Érzék szenzorprogram, Eco (50°C), Intenzív (65°C), Napi (50°C), Csendes éjszakai
(50°C), Gyorsprogram szárítás nélkül (50°C),
Kímélő üvegprogram (45°C), Előmosogatás
MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás:
265 kWh
• Éves vízfogyasztás:
2520 l
• Zajszint:
46 dBA
• Maximális tápvízhőmérséklet:
60 °C
• Készülékméret:
850x600x600 mm
(Mag.xSzél.xMély.)

MOSOGATÓGÉPEK

WFC 3C26 P

Szabadonálló fehér mosogatógép
PowerClean PRO technológiával
ALAPTULAJDONSÁGOK
• 14 teríték
• A++ energiaosztály
• 9 l vízfogyasztás (ECO 50 °C)
• 6. Érzék szenzorfunkció
• 8 program
• 1-24 órás késleltetett indítási lehetőség
• Digitális kijelző
• Elektronikus vezérlés, nyomógombos kezelés
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
• Felső kosár: fix tányértartó sor és 4 csészetartó; kivehető és állítható magasságú
• Alsó kosár: 4 lehajtható tányértartó sor
• Túlfolyás elleni belső vízvédelem

WFE 2B19 X / WFE 2B19

A kiterjeszett garancia regisztrációhoz kötött, további
részletek a regisztracio.whirlpool.hu oldalon találhatók.

OPCIÓK
PowerClean PRO (nagynyomású tisztítás),
Multizónás mosogatás, Multitabletta
használat
PROGRAMOK
6. Érzék szenzorprogram, Eco (50°C), Intenzív (65°C), Napi (50°C), Csendes éjszakai
(50°C), Gyorsprogram szárítás nélkül (50°C),
Kímélő üvegprogram (45°C), Előmosogatás
MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás:
265 kWh
• Éves vízfogyasztás:
2520 l
• Zajszint:
46 dBA
• Maximális tápvízhőmérséklet:
60 °C
• Készülékméret:
850x600x600 mm
(Mag.xSzél.xMély.)

Szabadonálló inox / fehér mosogatógép
A+ energiaosztállyal

OPCIÓK
Féltöltet mosogatás, Multitabletta használat

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 13 teríték
• A+ energiaosztály
• 11 l vízfogyasztás (ECO 50 °C)
• 6. Érzék szenzorfunkció
• 5 program
• Fix idejű (2-4-8 óra) késleltetett indítás
• Elektronikus vezérlés, nyomógombos kezelés
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
• Felső kosár: fix tányértartó sor és 2 csészetartó; kivehető és állítható magasságú
• Alsó kosár: fix tányértartó sorok
• Túlfolyás elleni belső vízvédelem

PROGRAMOK
Eco (50°C), Intenzív (65°C), Napi (50°C),
Gyorsprogram szárítás nélkül (50°C),
Előmosogatás
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MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás:
295 kWh
• Éves vízfogyasztás:
3080 l
• Zajszint:
49 dBA
• Maximális tápvízhőmérséklet:
60 °C
• Készülékméret:
850x600x600 mm
(Mag.xSzél.xMély.)

A WHIRLPOOL AJÁNLÁSÁVAL MEGVÁSÁROLHATÓ WPRO TERMÉKEK

DDG 108 Mosogatógép-zsíroldó, 250 g
Eltávolítja a készülék belsejéből a zsíros lerakódásokat, ezzel javítja a mosogatógép tisztítási hatékonyságát valamint növeli annak élettartamát.
Használata 6 hónaponként javasolt.

TAB 311 POWERPRO Mosogatógép-tabletta
Használata - a lerakódott zsiradék és egyéb makacs szennyeződések eltávolításával - kiváló tisztítási eredményeket garantál. Speciális öblítő-összetevőjének köszönhetően az edények csillogó fényben pompáznak, a sóös�szetevője segít a vízkőképződés megelőzésében, speciális üvegvédő hatása
pedig megóvja az üvegedényeket a korróziótól. Már a 40 °C-os Eco programnál is kitűnő mosogatási eredményeket biztosít minimális víz -és áramhasználat mellett. Vízben oldódó csomagolásának köszönhetően nem kell a
fóliát eltávolítani a tablettáról használat előtt, így a tabletta nem érintkezik a
bőrével, valamint kevesebb hulladék keletkezik. Citromillatú. 24 db/ doboz.

RIA 254
Gyors szárítóhatásának köszönhetően a mosogatás eredménye:
folt nélküli és ragyogó tiszta edények.
Segít a vízcseppfoltok és a vízkőlerakódások megelőzésében,
valamint üde, friss citromillatot varázsol mosogatógépébe.

A WPro termékekről szóló további információért vagy a termékek megvásárlásáért keresse fel www.whirlpoolszerviz.hu oldalt!
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A legjobb helykihasználás
és kapacitás keskeny
kivitelben
6. Érzék technológia
A 6. Érzék technológia kínálja a ma kapható leghatékonyabb
erőforrás-optimalizálást. Egy érzékelő ellenőrzi
a víz zavarosságát és a mosogatási ciklust ehhez igazítja.
Kiemelkedő tisztítási eredmények, anélkül, hogy
az edényeket mosogatás előtt el kellene öblítenie,
súrolnia vagy előmosogatnia.1

Maximális könnyedség
Minden edény könnyen behelyezhető az új
kosarakba. A Lift up rendszer segítségével
egyszerűen állítható a felső kosár magassága
(max. 5 cm-rel) a jobb helykihasználás érdekében.

Optimális helykihasználás
Optimális helykihasználás az új kosárrendszernek köszönhetően,
így akár 10 teríték is elfér a 45 cm széles gépben.

1

A minimum és maximum közötti fogyasztást összehasonlítva a 6. Érzék programon.
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KESKENY 45 CM SZÉLES MOSOGATÓGÉPEK

ADP 522 IX/ ADP 522 WH

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 10 teríték, 8 program
• „A++” energiaosztály, „A” tisztítóhatás,
„A” szárítóhatás
• 9 l vízfogyasztás (ECO 50°C)
• 6. Érzék szenzorfunkció
• Elektronikus vezérlés, nyomógombos
kezelés
• Digitális kijelző
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
• Fix tányértartó sorok + 2x2 csészetartó
a felső kosárban
• Felső kosárra helyezhető 3. evőeszköztartó tálca
• 2 fix és lehajtható tányértartó sor az alsó
kosárban
• Víz-stop, 2-szelepes vízvédelmi rendszer
OPCIÓK
Késleltethető programkezdési lehetőség

ADP 422 IX/ ADP 422 WH

7

ADP 321 IX/ ADP 321 WH

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 10 teríték, 7 program
• „A++” energiaosztály, „A” tisztítóhatás,
„A” szárítóhatás
• 9 l vízfogyasztás (ECO 50°C)
• 6. Érzék szenzorfunkció
• Elektronikus vezérlés, nyomógombos
kezelés
• LED-es, digitális kijelző
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
• Fix tányértartó sorok + 2 csészetartó
a felső kosárban
• 4 fix tányértartó sor az alsó kosárban
• Víz-stop, 2-szelepes vízvédelmi rendszer
OPCIÓK
Késleltethető programkezdési lehetőség (124 h), Multizónás mosogatás, Multitabletta
használat, Antibakteriális öblítés, Állítható

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 10 teríték, 6 program
• „A+” energiaosztály, „A” tisztítóhatás,
„A” szárítóhatás
• 10 l vízfogyasztás (ECO 50°C)
• Elektronikus vezérlés, nyomógombos
kezelés
• LED-es, digitális kijelző
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
• Fix tányértartó sorok + 2 csészetartó
a felső kosárban
• 4 fix tányértartó sor az alsó kosárban
• Víz-stop, 2-szelepes vízvédelmi rendszer
OPCIÓK
Késleltethető programkezdési lehetőség (124 h), 1/2-töltet opciós gomb, Multitabletta
használat, Antibakteriális öblítés, Állítható
magasságú és kivehető felső kosár, Fém szű-
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(1-24 h), Multizónás mosogatás, Multitabletta választás, Extra szárítás opció, Állítható
magasságú és kivehető felső kosár, Fém szűrőegység, Max. 60° C befolyóvíz hőmérséklet,
Levehető tető, Állítható magasságú lábak
PROGRAMOK
Eco 50°C referenciaprogram (9 liter/0,74
kWh/180 perc), 6. Érzék szenzorprogram,
1 órás, napi vegyes program, Kímélő üvegprogram, Gyorsprogram (szárítás nélkül),
Éjszakai csendes program, Előmosogatás,
Intenzív 65°C program
MŰSZAKI ADATOK
Éves energiafogyasztás(kWh):
211
Éves vízfogyasztás(l):
2520
Zajszint(dBA):43
Készülékméret:850x450x550
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)
magasságú és kivehető felső kosár, Fém szűrőegység, Max. 60° C befolyóvíz hőmérséklet,
Levehető tető, Állítható magasságú lábak
PROGRAMOK
Eco 50°C referenciaprogram (9 liter/0,74
kWh/180 perc), 6. Érzék szenzorprogram,
1 órás napi vegyes program, Kímélő üvegprogram, Gyorsprogram (szárítás nélkül),
Előmosogatás, Intenzív 65°C program
MŰSZAKI ADATOK
Éves energiafogyasztás(kWh):
211
Éves vízfogyasztás(l):
2520
Zajszint(dBA):45
Készülékméret:850x450x550
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

rőegység, Max. 60° C befolyóvíz hőmérséklet,
Levehető tető, Állítható magasságú lábak
PROGRAMOK
Eco 50°C referenciaprogram (10 liter/0,83
kWh/180 perc), Intenzív 65°C program,
Napi 55°C-os program, Üvegmosogató
program, Rövid program (szárítás nélkül),
Előmosogatás
MŰSZAKI ADATOK
Éves energiafogyasztás(kWh):
237
Éves vízfogyasztás(l):
2800
Zajszint(dBA):49
Készülékméret:850x450x570
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

KESKENY 45 CM SZÉLES MOSOGATÓGÉPEK

ADP 221 WH

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 10 teríték, 5 program
• „A+” energiaosztály, „A” tisztítóhatás,
„A” szárítóhatás
• 10 l vízfogyasztás (ECO 50°C)
• Elektronikus vezérlés, nyomógombos
kezelés
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
• Fix tányértartó sorok + 2 csészetartó
a felső kosárban
• Fix tányértartó sorok az alsó kosárban
• Elektronikus belső vízvédelmi rendszer
OPCIÓK
Fix idejű programkezdet késleltetés (max.
8 óra), Féltöltet mosogatás opció, Multitabletta használat, Állítható magasságú és
kivehető felső kosár, Fém szűrőegység, Max.
60° C befolyóvíz hőmérséklet, Levehető tető
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(820 mm-es készülékmagasság), Állítható
magasságú lábak
PROGRAMOK
Eco 50 °C referenciaprogram (10 liter/0,83
kWh/180 perc), Intenzív 65°C program, Napi
55 °C-os program, Rövid program (szárítás
nélkül), Előmosogatás
MŰSZAKI ADATOK
Éves energiafogyasztás(kWh):
211
Éves vízfogyasztás(l):
2520
Zajszint(dBA):43
Készülékméret:850x450x550
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

6. Érzék Live technológia
a felhasználói élmények
növelésére
Mindig a hűtőhöz kapcsolódva
Az egyedi 6. Érzék Live applikációnak köszönhetően
az új 6. Érzék Live technológia lehetővé teszi, hogy távolról
is könnyen csatlakozhasson és irányíthassa hűtőszekrényét.
Így biztosítva a valaha volt legintuitívabb felhasználói élményeket.

Ideális a friss és fagyasztott
ételek számára
Két aktív NoFrost rendszer, egy a hűtőtérben és egy
a fagyasztótérben, hogy ideális hőmérsékletet és
páratartalmat biztosítson az ételek hosszú időn át történő
megőrzéséhez a hűtőszekrény teljes egészében.

Active0°
Activ0° rekesz ideális 0°C körüli hőmérsékletet biztosít a friss húsoknak
és halaknak. Kikapcsolható, így hagyományos fiókként is használható.
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Új space management:
könnyű tárolás,
tökéletes elrendezés.
Számos újszerű, testre szabható ételtárolási megoldás biztosítja a lehető legtöbb helyet ételei és italai számára.
A megújult formavilággal összhangban új ajtórekeszeket, stílusos tárolókat és elválasztókat talál a hűtő- és
fagyasztótérban. (felső ajtórekesz, üvegtartó polc, jégkocka készítő, sajttartó doboz)

Flexibilis rekesz és polc.
A polcok és rekeszek
helyének változtatásásval
személyre szabottan rendezheti
el hűtőjét, mely az Ön
igényeihez igazodik.

Zöldségtartó elválasztó.
A nagy és átlátszó rekesznek
köszönhetően a belső tér
igény szerint alakítható.
Az elválasztó segítségével a
tárolóban elhelyezett ételeket
mindig rendben tarthatjuk és
különböző típusú élelmiszereket
is egyszerűen tárolhatunk
egymás mellett.

Smart touch kijelző.
Az érintéssel működő kezelőfelületet a hűtőszekrény fogantyújába
teljesen integrálták. Ezáltal a készülék beállítása rendkívül egyszerűvé
válik, a kezelőfelületen minden fontos funkció közvetlenül elérhető mint
például az Activ0° rekesz.
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Fagyasztó fiók elválasztó.
A fagyasztó rekeszben kialakított
elválasztó segítségével igazán
rendezetten tárolhatók
és könnyen elérhetők az
élelmiszerek. Lehetővé teszi
például az ételek kategóriába
rendezését, így mindig
könnyedén megtalálhatja,
amire szüksége van.

Felső ajtórekesz.
A tárólórekesz az ajtó felső részén helyezkedik el, és külön a friss,
mindennap használt termékekhez alakítottak ki.

Small item ajtórekesz.
Ideális hely apró dolgok tárolására.
Ez biztosítja a teljes stabilitást
és lehetővé teszi, hogy minden
rendelkezésre álló hely tökéletes
rendben legyen.

Palacktartó.
A tároló lehetővé teszi, hogy
a palackokat rendben tároljuk,
így azok mindig szem előtt vannak
és könnyedén elérhetőek.
A palacktartó rácson 4 üveg
helyezhető el.
Activ0° - speciális 0° rekesz.
Az Activ0° rekesz ideális a húsok és
a halak számára. Az elektronikus
vezérlésnek köszönhetően a funkció
egy gombnyomással kikapcsolható,
így szükség esetén egyéb élelmiszer
tárolására is alkalmas.

Quick ice: jégkocka készítő.
A két speciális tálca a fagyasztótér
azon részében helyezkedik el,
ahol a a levegő áramlási irányának
köszönhetően a vizet kétszer olyan
gyorsan1 fagyasztja le. Így a jégkockák
akár már 30 perc alatt elkészülnek.

1

7 5%-al gyorsabb, mint quick ice funkcióval nem rendelkező Whirlpool szabadonálló
kombinált hűtőszekrények esetében.
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Supreme NoFrost.
N°1 a friss és fagyasztott
ételmegőrzésben1.
A Supreme NoFrost készülékek két aktív Total NoFrost rendszerrel rendelkeznek,
egy a hűtőtérben, egy pedig a fagyasztó térben, az ételek hosszú időn át történő
megőrzésére. A Total NoFrost Dual Evaporator lehetővé teszi a hűtő és a fagyasztó
rész külön szabályozásást, így biztosítva a friss és fagyasztott élel miszerek legjobb
minőségének megőrzését. A külön kezelhető hűtő és fagyasztó segítségével
mindig ideális páratartalom érhető el az egész hűtőszekrényben. Hosszantartó
frissesség, tökéletes íz és színek2 még a legérzékenyebb ételek esetén is.
Nincs szükség többé leolvasztásra.

HAGYOMÁNYOS
NO FROST

A Whirlpool által végzett belső tesztek alapján, az ételek súlyveszteségét és elszíneződést
mérve a FreshControl és Freez Control technológiát használó készülékek esetén (2014.
novemberi állapot).

1

SUPREME
NO FROST

2
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Az SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH független intézet által végzett tesztek alapján.

70 CM SZÉLES ALULFAGYASZTÓS HŰTŐSZEKRÉNYEK

B TNF 5323 OX
A -20%

A +++
A ++

A +++
A ++
A+

A -80%
A -60%
A -40%
A -20%

WHIRLPOOL

B TNF 5323 OX

219

302 L

148L

39 dB

2010/1060

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+++ energiaosztály
• 70 cm széles hűtőszekrény
• NoFrost (jegesedésmentes) fagyasztótér
• 6. Érzék szenzorfunkció
• Elektronikus vezérlés, érintőszenzoros
kezelés
• Külső LED-kijelző, külön hűtő- és fagyasztóhőmérséklet állítással
• LED-es hűtőtérvilágítás
• 302 liter Hasznos hűtő-/fagyasztótérfogat: 302 l / 148 l
• 18 kg/nap fagyasztókapacitás, 18 óra
tarási idő
• Automatikus hűtőtér-leolvasztás
• 0°C-os tárolórekesz

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
• Multiflow légáramlás a hűtőtérben
• Gyorshűtés és gyorsfagyasztás funkciók
• Feszültségkimaradás és hőmérséklet
figyelmeztető jelzések
• Nyitott hűtőajtó jelzés
• Elektronikus gombzár (gyermekzár)
funkció
• Biztonsági üvegpolcok
• Palacktartó
• Jégkockakészítő

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A++ energiaosztály
• 70 cm széles hűtőszekrény
• NoFrost (jegesedésmentes) fagyasztótér
• 6. Érzék szenzorfunkció
• Elektronikus vezérlés, érintőszenzoros
kezelés
• Elektronikus hőmérséklet-beállítás, a hűtő(2...8°C) és fagyasztótérre (-18...-26°C)
• LED-es hűtőtérvilágítás
• 302 liter Hasznos hűtő-/fagyasztótérfogat: 302 l / 148 l
• 12 kg/nap fagyasztókapacitás, 19 óra
tarási idő
• Automatikus hűtőtér-leolvasztás
• 0°C-os tárolórekesz

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
• Multiflow légáramlás a hűtőtérben
• Gyorshűtés és gyorsfagyasztás funkciók
• Feszültségkimaradás és hőmérséklet
figyelmeztető jelzések
• Nyitott hűtőajtó jelzés
• Biztonsági üvegpolcok
• Palacktartó
• Jégkockakészítő

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
219
• Klímaosztály:
SN -T (10 - 43°C)
• Zajszint (dBA):
39
• Készülékméret:
1950x700x755
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

B TNF 5012 OX
A -20%

A +++
A ++

A +++
A ++
A+

A -80%
A -60%
A -40%
A -20%

WHIRLPOOL

B TNF 5012 OX

328

302 L
2010/1060

148L

40 dB
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MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
328
• Klímaosztály:
SN-T (+10..43°C)
• Zajszint (dBA):
40
• Készülékméret:
1950x700x755
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

ALULFAGYASZTÓS SUPREME NOFROST HŰTŐSZEKRÉNYEK

BSNF 8999 PB
A -20%

A +++
A ++

A +++
A ++
A+

A -80%
A -60%
A -40%
A -20%

WHIRLPOOL

BSNF 8999 PB

153

202 L
2010/1060

94 L

39 dB

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+++ energiaosztály
• Total NoFrost (jegesedésmentes) rendszer
• 6. Érzék Fresh Control funkció
• Freeze Control funkció
• Active0° - speciális 0° rekesz
• Elektronikus hőmérséklet beállítás külső
érintőszenzoros NEO Premium kijelzővel
(független hűtő- és fagyasztóhőmérséklet)
• LED Diamond + LED hátfal világítás
• 356 liter össztérfogat
• Automatikus hűtőtér-leolvasztás

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
• Ventilátor antibakteriális szűrővel
• Multiflow teljes légáramlás
• Quick Ice jégkockakészítő
• Gyorshűtés, gyorsfagyasztás funkció
• Vakáció és party üzemmód
• Nyitott hűtőajtó / fagyasztóajtó jelzés,
áramkimaradás jelzés
• Gyerekzár
• Perfect Fit kialakítás

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+++ energiaosztály
• Total NoFrost (jegesedésmentes)
rendszer
• 6. Érzék Fresh Control (hőmérséklet és
páratartalom-szabályozás) funkció
• Freeze Control funkció (ideális fagyasztási
körülmények)
• Active0°- speciális 0° rekesz
• Elektronikus hőmérséklet beállítás külső
érintőszenzoros NEO kijelzővel (független hűtő- és fagyasztóhőmérséklet)
• LED Diamond világítás

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
• Ventilátor antibakterális szűrővel
• Multiflow teljes légáramlás
• Quick Ice jégkockakészítő
• Gyorshűtés és gyorsfagyasztás funkció
• Vakáció és parti üzemmód
• Nyitott hűtőajtó / fagyasztóajtó jelzés,
áramkimaradás jelzés
• Gyerekzár
• Perfect Fit kialakítás

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A++ energiaosztály
• Total NoFrost (jegesedésmentes)
rendszer
• 6. Érzék Fresh Control (hőmérséklet és
páratartalom-szabályozás) funkció
• Freeze Control funkció (ideális fagyasztási
körülmények)
• Active0°- speciális 0° rekesz
• Elektronikus hőmérséklet beállítás külső
érintőszenzoros NEO kijelzővel (független hűtő- és fagyasztóhőmérséklet)
• LED Diamond világítás

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
• Ventilátor antibakteriális szűrővel
• Multiflow teljes légáramlás
• Quick Ice jégkockakészítő
• Gyorshűtés és gyorsfagyasztás funkció
• Vakáció és parti üzemmód
• Nyitott hűtőajtó / fagyasztóajtó jelzés,
áramkimaradás jelzés
• Gyerekzár
• Perfect Fit kialakítás

10

év
garancia
a motorra

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
153
• Klímaosztály:
SN-T (+10..43°C)
• Zajszint (dBA):
39
• Készülékméret:
1885x595x649
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

BSNF 8783 OX

10

év
garancia
a motorra

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
160
• Klímaosztály:
SN-T (10 °C - 43 °C)
• Zajszint (dBA):
39
• Készülékméret:
1885x595x655
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

BSNF 9782 OX

10

év
garancia
a motorra

A kiterjeszett garancia regisztrációhoz kötött, további
részletek a regisztracio.whirlpool.hu oldalon találhatók.
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MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
249
• Klímaosztály:
SN-T (10 °C - 43 °C)
• Zajszint (dBA):
42
• Készülékméret:
2010x595x655
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)
• OX = inox készülékszín

ALULFAGYASZTÓS SUPREME NOFROST HŰTŐSZEKRÉNYEK

BSNF 8452 OX
ALAPTULAJDONSÁGOK
• A++ energiaosztály
• Total NoFrost (jegesedésmentes)
rendszer
• 6. Érzék Fresh Control (hőmérséklet és
páratartalom-szabályozás) funkció
• Elektronikus hőmérséklet beállítás külső
érintőszenzoros Dotyk Light kijelzővel
• LED Strip világítás
• Hasznos hűtőtérfogat (kWh / év): 222 l
• Hasznos fagyasztótérfogat: 97 l
• Fagyasztási kapacitás (kg / nap): 4 kg

10

év
garancia
a motorra

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
• Ventilátor antibakteriális szűrővel
• Multiflow teljes légáramlás
• Quick Ice jégkockakészítő
• Gyorshűtés funkció
• Parti üzemmód
• Nyitott hűtőajtó és áramkimaradás jelzés
• Gyerekzár
• Perfect Fit kialakítás
MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
244
• Klímaosztály:
SN-T (10 °C - 43 °C)
• Zajszint (dBA):
42
• Készülékméret:
1885x595x655
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)
• OX = inox készülékszín

BSNF 9152 OX és BSNF 9152 W
ALAPTULAJDONSÁGOK
• A++ energiaosztály
• Total NoFrost (jegesedésmentes)
rendszer
• 6. Érzék Fresh Control (hőmérséklet és
páratartalom-szabályozás) funkció
• Elektronikus hőmérséklet beállítás EOS3
kijelzővel
• LED-égős világítás
• Hasznos hűtőtérfogat (kWh / év): 252 l
• Hasznos fagyasztótérfogat: 94 l
• Fagyasztási kapacitás (kg / nap): 4 kg

10

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
• Ventilátor antibakteriális szűrővel
• Multiflow teljes légáramlás
• Quick Ice jégkockakészítő
• Gyorshűtés funkció
• Perfect Fit kialakítás
MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
251
• Klímaosztály:
SN-T (10 °C - 43 °C)
• Zajszint (dBA):
42
• Készülékméret:
2010x595x655
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)
• OX = inox készülékszín
• W = fehér készülékszín

év
garancia
a motorra

BSNF 8152 OX és BSNF 8152 W
ALAPTULAJDONSÁGOK
• A++ energiaosztály
• Total NoFrost (jegesedésmentes) rendszer
• 6. Érzék Fresh Control (hőmérséklet és
páratartalom-szabályozás) funkció
• Elektronikus hőmérséklet beállítás
EOS3 kijelzővel
• LED-égős világítás
• Hasznos hűtőtérfogat (kWh / év): 221 l
• Hasznos fagyasztótérfogat: 94 l
• Fagyasztási kapacitás (kg / nap): 4 kg

10

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
241
• Klímaosztály:
SN-T (10 °C - 43 °C)
• Zajszint (dBA):
42
• Készülékméret:
1885x595x655
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)
• OX = inox készülékszín
• W = fehér készülékszín

év
garancia
a motorra

A kiterjeszett garancia regisztrációhoz kötött, további
részletek a regisztracio.whirlpool.hu oldalon találhatók.

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
• Ventilátor antibakteriális szűrővel
• Multiflow teljes légáramlás
• Quick Ice jégkockakészítő
• Gyorshűtés funkció
• Perfect Fit kialakítás
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ALULFAGYASZTÓS SUPREME NOFROST HŰTŐSZEKRÉNYEK

BSNF 9432 K
A -20%

A +++
A ++

A +++
A ++
A+

A -80%
A -60%
A -40%
A -20%

WHIRLPOOL

BSNF 9432 K

254

252 L

97 L

42 dB

2010/1060

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+++ energiaosztály
• Total NoFrost (jegesedésmentes) rendszer
• 6. Érzék Fresh Control (hőmérséklet- és
páratartalom szabályozás) funkció
• Elektronikus hőmérséklet beállítás
• LED-égős világítás
• Hasznos hűtőtérfogat: 252 l
• Hasznos fagyasztótérfogat: 97 l
• Fagyasztó kapacitás (kg / nap): 4 kg

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
• Ventilátor antibakteriális szűrővel
• Multiflow teljes légáramlás
• Gyorshűtés és party funkció
• Nyitott hűtőajtó jelzés
• Perfect Fit kialakítás
• Quick Ice jégkockakészítő

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+++ energiaosztály
• Total NoFrost (jegesedésmentes) rendszer
• 6. Érzék Fresh Control (hőmérséklet- és
páratartalom szabályozás) funkció
• Elektronikus hőmérséklet beállítás
• LED-égős világítás
• Hasznos hűtőtérfogat: 222 l
• Hasznos fagyasztótérfogat: 94 l
• Fagyasztó kapacitás (kg / nap): 4 kg

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
• Ventilátor antibakteriális szűrővel
• Multiflow teljes légáramlás
• Gyorshűtés és party funkció
• Nyitott hűtőajtó jelzés
• Perfect Fit kialakítás

10

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
254
• Klímaosztály:
SN-T (+10..43 °C)
• Zajszint (dBA):
42
• Készülékméret:
2011x595x663
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

év
garancia
a motorra

BSNF 8422 K
A -20%

A +++
A ++

A +++
A ++
A+

A -80%
A -60%
A -40%
A -20%

WHIRLPOOL

BSNF 8422 K

242

222 L

94 L

42 dB

2010/1060

10

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
242
• Klímaosztály:
SN-T (+10..43°C)
• Zajszint (dBA):
42
• Készülékméret:
1888x595x659
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

év
garancia
a motorra

BSNF 8122 OX és BSNF 8122 W
A -20%

A +++
A ++

A +++
A ++
A+

A -80%
A -60%
A -40%
A -20%

WHIRLPOOL

BSNF 8122 W

244

222 L
2010/1060

97 L

42 dB

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A++ energiaosztály
• Total NoFrost (jegesedésmentes) rendszer
• 6. Érzék Fresh Control (hőmérséklet- és
páratartalom szabályozás) funkció
• Elektronikus hőmérséklet beállítás EOS3
kijelzővel
• LED-égős világítás
• Hasznos hűtőtérfogat: 222 l
• Hasznos fagyasztótérfogat: 97 l
• Fagyasztó kapacitás (kg / nap): 4 kg

10

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
244
• Klímaosztály:
SN-T (+10..43 °C)
• Zajszint (dBA):
42
• Készülékméret:
1888x595x663
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)
• OX = inox készülékszín
• W = fehér készülékszín

év
garancia
a motorra

A kiterjeszett garancia regisztrációhoz kötött, további
részletek a regisztracio.whirlpool.hu oldalon találhatók.

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
• Ventilátor antibakteriális szűrővel
• Multiflow teljes légáramlás
• Gyorshűtés funkció
• Nyitott hűtőajtó jelzés
• Perfect Fit kialakítás
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ALULFAGYASZTÓS STOP FROST HŰTŐSZEKRÉNYEK

BSNF 8121 OX és BSNF 8121 W
ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+ energiaosztály
• Total NoFrost (jegesedésmentes) rendszer
• 6. Érzék Fresh Control (hőmérséklet és
páratartalom-szabályozás) funkció
• Elektronikus hőmérséklet beállítás
EOS3 kijelzővel
• LED-égős világítás
• Hasznos hűtőtérfogat (kWh / év): 222 l
• Hasznos fagyasztótérfogat: 97 l
• Fagyasztási kapacitás (kg / nap): 4 kg

10

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
• Ventilátor antibakteriális szűrővel
• Multiflow teljes légáramlás
• Gyorshűtés funkció
• Perfect Fit kialakítás
MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
311
• Klímaosztály:
SN-T (10 °C - 43 °C)
• Zajszint (dBA):
42
• Készülékméret:
1885x595x655
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)
• OX = inox készülékszín
• W = fehér készülékszín

év
garancia
a motorra

BSF 8353 OX

5

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+++ energiaosztály
• StopFrost technológia (kivehető és
elmosható jéggyűjtő)
• 6. Érzék (automatikus hőmérséklet
szabályozás) funkció
• Elektronikus hőmérséklet beállítás belső
digitális kijelzővel (független hűtő- és
fagyasztóhőmérséklet)
• LED Strip világítás
• Hasznos hűtőtérfogat (kWh / év): 228 l
• Hasznos fagyasztótérfogat: 111 l
• Fagyasztási kapacitás (kg / nap): 14 kg

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
• Gyorshűtés és gyorsfagyasztás funkció
• Parti üzemmód
• Áramkimaradás jelzés
• Perfect Fit kialakítás

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A++ energiaosztály
• StopFrost technológia (kivehető és
elmosható jéggyűjtő)
• 6. Érzék (automatikus hőmérséklet
szabályozás) funkció
• Elektronikus hőmérséklet beállítás
EOS1 kijelzővel
• LED-égős világítás
• Hasznos hűtőtérfogat (kWh / év): 258 l
• Hasznos fagyasztótérfogat: 111 l
• Fagyasztási kapacitás (kg / nap): 5 kg

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
• Gyorshűtés funkció
• Perfect Fit kialakítás

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
243
• Klímaosztály:
SN-T (10 °C - 43 °C)
• Zajszint (dBA):
38
• Készülékméret:
1885x595x655
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)
• OX = inox készülékszín

év
garancia
a motorra

BSF 9152 OX

5

év
garancia
a motorra

A kiterjeszett garancia regisztrációhoz kötött, további
részletek a regisztracio.whirlpool.hu oldalon találhatók.
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MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
252
• Klímaosztály:
N-T (16° - 43°C)
• Zajszint (dBA):
38
• Készülékméret:
2010x595x655
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)
• OX = inox készülékszín

ALULFAGYASZTÓS LESSFROST HŰTŐSZEKRÉNYEK

BSF 8152 OX és BSF 8152 W
ALAPTULAJDONSÁGOK
• A++ energiaosztály
• StopFrost technológia (kivehető és
elmosható jéggyűjtő)
• 6. Érzék (automatikus hőmérséklet
szabályozás) funkció
• Elektronikus hőmérséklet beállítás
EOS1 kijelzővel
• LED-égős világítás
• Hasznos hűtőtérfogat (kWh / év): 227 l
• Hasznos fagyasztótérfogat: 111 l
• Fagyasztási kapacitás (kg / nap): 5 kg

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
• Gyorshűtés funkció
• Perfect Fit kialakítás

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+ energiaosztály
• LessFrost technológia (ritkább és
gyorsabb leolvasztás)
• 6. Érzék (automatikus hőmérséklet
szabályozás) funkció
• Elektronikus hőmérséklet beállítás
EOS1 kijelzővel
• LED-égős világítás
• Hasznos hűtőtérfogat (kWh / év): 258 l
• Hasznos fagyasztótérfogat: 111 l
• Fagyasztási kapacitás (kg / nap): 5 kg

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
• Gyorshűtés funkció
• Perfect Fit kialakítás

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A++ energiaosztály
• LessFrost technológia (ritkább és
gyorsabb leolvasztás)
• 6. Érzék (automatikus hőmérséklet
szabályozás) funkció
• Elektronikus hőmérséklet beállítás
EOS1 kijelzővel
• LED-égős világítás
• Hasznos hűtőtérfogat (kWh / év): 228 l
• Hasznos fagyasztótérfogat: 111 l
• Fagyasztási kapacitás (kg / nap): 5 kg

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
• Gyorshűtés funkció
• Perfect Fit kialakítás

5

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
242
• Klímaosztály:
N-T (16° - 43°C)
• Zajszint (dBA):
38
• Készülékméret:
1885x595x655
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)
• OX = inox készülékszín
• W = fehér készülékszín

év
garancia
a motorra

BLF 9121 OX és BLF 9121 W

5

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
321
• Klímaosztály:
SN-T (10 °C - 43 °C)
• Zajszint (dBA):
38
• Készülékméret:
2010x595x655
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)
• OX = inox készülékszín
• W = fehér készülékszín

év
garancia
a motorra

BLF 8122 OX és BLF 8122 W

5

év
garancia
a motorra

A kiterjeszett garancia regisztrációhoz kötött, további
részletek a regisztracio.whirlpool.hu oldalon találhatók.
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MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
243
• Klímaosztály:
N-T (16° - 43°C)
• Zajszint (dBA):
38
• Készülékméret:
1885x595x655
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)
• OX = inox készülékszín
• W = fehér készülékszín

ALULFAGYASZTÓS LESSFROST HŰTŐSZEKRÉNYEK

BLF 8121 OX és BLF 8121 W
ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+ energiaosztály
• LessFrost technológia (ritkább és
gyorsabb leolvasztás)
• 6. Érzék (automatikus hőmérséklet
szabályozás) funkció
• Elektronikus hőmérséklet beállítás
EOS1 kijelzővel
• LED-égős világítás
• Hasznos hűtőtérfogat (kWh / év): 228 l
• Hasznos fagyasztótérfogat: 111 l
• Fagyasztási kapacitás (kg / nap): 5 kg

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
• Gyorshűtés funkció
• Perfect Fit kialakítás

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+ energiaosztály
• LessFrost technológia (ritkább és
gyorsabb leolvasztás)
• 6. Érzék (automatikus hőmérséklet
szabályozás) funkció
• Elektronikus hőmérséklet beállítás
EOS1 kijelzővel
• LED-égős világítás
• Hasznos hűtőtérfogat (kWh / év): 196 l
• Hasznos fagyasztótérfogat: 111 l
• Fagyasztási kapacitás (kg / nap): 5 kg

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
• Perfect Fit kialakítás

5

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
309
• Klímaosztály:
N-T (16° - 43°C)
• Zajszint (dBA):
38
• Készülékméret:
1885x595x655
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)
• OX = inox készülékszín
• W = fehér készülékszín

év
garancia
a motorra

BLF 7121 OX és BLF 7121 W

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
297
• Klímaosztály:
N-T (16° - 43°C)
• Zajszint (dBA):
38
• Készülékméret:
1760x595x655
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)
• OX = inox készülékszín
• W = fehér készülékszín

5

év
garancia
a motorra

BLF 5121 OX és BLF 5121 W
ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+ energiaosztály
• LessFrost technológia (ritkább és
gyorsabb leolvasztás)
• 6. Érzék (automatikus hőmérséklet
szabályozás) funkció
• Elektronikus hőmérséklet beállítás
EOS1 kijelzővel
• LED-égős világítás
• Hasznos hűtőtérfogat (kWh / év): 196 l
• Hasznos fagyasztótérfogat: 175 l
• Fagyasztási kapacitás (kg / nap): 5 kg

5

év
garancia
a motorra

A kiterjeszett garancia regisztrációhoz kötött, további
részletek a regisztracio.whirlpool.hu oldalon találhatók.
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TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
• Perfect Fit kialakítás
MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
267
• Klímaosztály:
SN-T (10 °C - 43 °C)
• Zajszint (dBA):
38
• Készülékméret:
1560x595x655
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)
• OX = inox készülékszín
• W = fehér készülékszín

A WHIRLPOOL AJÁNLÁSÁVAL MEGVÁSÁROLHATÓ WPRO TERMÉKEK

FRI 102 Hűtőtisztítóspray, 500 ml
Eltávolítja a foltokat, az ételmaradékokat a hűtőből valamint a mélyhűtőből,
és kellemes citromillattal árasztja el azt.

Microban szűrők 
Speciális és intelligens antibakteriális szűrő a Whirlpool egyes hűtőszekrényeihez. A levegőszűrő polimerstruktúrájában lévő szálak belsejében és felszínén egyenletesen elhelyezkedő Microban® aktív összetevői hatékonyan
szűrik az alábbi baktériumokat és mikroorganizmusokat: Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Escherichia coli 0157, Salmonella enteritidis, Aspergillus niger. A doboz a szűrő lejárati dátumát jelző Timestrip csíkot is tartalmaz.
ANTF-MIC Microban szűrő
ANTF-MIC2 Microban szűrő, 2x

DEO 213 Hűtőillatosító
Eltávolítja a kellemetlen szagokat, és javítja a hűtőszekrény higiéniáját.
Szénszűrővel és cserét jelző indikátorral van ellátva. A hűtő tojástartójába
helyezhető. Átlagos élettartama 3 hónap.

A WPro termékekről szóló további információért vagy a termékek megvásárlásáért keresse fel www.whirlpoolszerviz.hu oldalt!
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FELÜLFAGYASZTÓS HŰTŐSZEKRÉNYEK

T TNF 8211 OX
A -20%

A +++
A ++

A +++
A ++
A+

A -80%
A -60%
A -40%
A -20%

WHIRLPOOL

T TNF 8211 OX

377

322 L
2010/1060

101L

43 dB

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+ energiaosztály
• NoFrost (jegesedésmentes) rendszer
• 6. Érzék szenzorfunkció
• Elektronikus hőmérséklet beállítás
• Automatikus hűtőtér-leolvasztás
• Érintőszenzoros külső LED- kijelző
• Hasznos hűtő-/fagyasztótérfogat:
322 l / 101 l
• 5 kg / nap fagyasztókapacitás,
15 óra tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
• Ventilátor antibakteriális szűrővel
• Multiflow teljes légáramlás
• Gyorsfagyasztás funkció
• Nyitott hűtőajtó és hőmérséklet-figyelmeztető jelzés
• Biztonsági üvegpolcok
• Twist Ice jégkocka készítő

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+ energiaosztály
• Termosztátos hőmérséklet-beállítás
• Automatikus hűtőtér-leolvasztás
• Hűtővilágítás (izzólámpa)
• Hasznos hűtő-/fagyasztótérfogat:
228 l/88 l
• 4 kg/nap fagyasztókapacitás,
30 óra tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
Ventilátor antibakteriális szűrővel,
biztonsági üvegpolcok

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+ energiaosztály
• Termosztátos hőmérséklet-beállítás
• Hűtővilágítás (izzólámpa)
• Hasznos hűtő-/fagyasztótérfogat:
171 l/41 l
• Biztonsági üvegpolcok

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
212
• Klímaosztály:
N (16 °C - 32 °C)
• Zajszint (dBA):
40
• Készülékméret:
1430x550x580
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
377
• Klímaosztály:
SN -T (10 - 43°C)
• Zajszint (dBA):
43
• Készülékméret:
1800x700x725
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

WTE3113 TS

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
276
• Klímaosztály:
N-ST (16 °C - 38 °C)
• Zajszint (dBA):
39
• Készülékméret:
1790x595x626
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

ARC 2353
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6. Érzék FreshControl technológia.
Maximális frissesség akár 4-szer hosszabb ideig1.

A 6. Érzék Fresh Control technológia állandó felügyeletet
biztosít a hőmérséklet és a páratartalom ellenőrzésére,
így az élelmiszerek akár 4-szer hosszabb ideig is megőrzik
frissességüket1.

1

Összehasonlítva a Total NoFrost Whirlpool hűtőkkel. A frissesség egy speciális időratramra
vetített számított érték, a szín, a pH-érték a súlyveszteség vizsgálatának átlagából.
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A szavatossági idő változhat az élelmiszer állapota és vásárlási ideje szerint. A lejárati időt
mindenképpen figyelembe kell venni. SLG intézet teszt alapján.

EGYAJTÓS HŰTŐSZEKRÉNYEK

SW8 AM2C XR
ALAPTULAJDONSÁGOK
• A++ energiaosztály
• 6. Érzék Fresh Control (hőmérséklet- és
páratartalom-szabályozás) funkció
• Automatikus hűtőtér-leolvasztás
• Elektronikus hőmérséklet-beállítás
• Belső LED kijelző
• LED-es hűtőtérvilágítás
• Hasznos hűtőtérfogat: 363 l
• Xlent Fit kialakítás (közvetlenül fal mellé
helyezhető)

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
• Mutliflow légáramlás
• ventilátor, antibakteriális szűrővel
• biztonsági üvegpolcok
• inox palacktartó
• Gyorshűtés funkció
• Vakáció mód (+12°C)
MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
114
• Klímaosztály:
SN-T
• Zajszint (dBA):
38
• Készülékméret:
1875x595x630
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)
• Hozzá illő fagyasztószekrény:
UW8 F2C XBI N

SW6 AM2Q W
A -20%

A +++
A ++

A +++
A ++
A+

A -80%
A -60%
A -40%
A -20%

WHIRLPOOL

SW6 AM2Q W

110

318 L
2010/1060

0

L

38 dB

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A++ energiaosztály
• 6. Érzék Fresh Control (hőmérséklet- és
páratartalom-szabályozás) funkció
• Automatikus hűtőtér-leolvasztás
• Elektronikus hőmérséklet-beállítás
• Belső LED kijelző
• LED-es hűtőtérvilágítás
• Hasznos hűtőtérfogat: 318 l
• Xlent Fit kialakítás (közvetlenül fal mellé
helyezhető)

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
• Mutliflow légáramlás
• ventilátor, antibakteriális szűrővel
• biztonsági üvegpolcok
• Gyorshűtés funkció
MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
110
• Klímaosztály:
SN-T
• Zajszint (dBA):
38
• Készülékméret:
1670x595x645
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)
• Hozzá illő fagyasztószekrény:
UW6 F2C WB

SW8 1Q W
ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+ energiaosztály
• 6. Érzék (hőmérséklet-szabályozás)
funkció
• Automatikus hűtőtér-leolvasztás
• Elektronikus hőmérséklet-beállítás
• Belső LED kijelző
• LED-es hűtőtérvilágítás
• Hasznos hűtőtérfogat: 369 l
• Xlent Fit kialakítás (közvetlenül fal mellé
helyezhető)

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
• Biztonsági üvegpolcok
• Gyorshűtés funkció
MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
146
• Klímaosztály:
SN -T
• Zajszint (dBA):
38
• Készülékméret:
1875x595x630
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

• Hozzá illő fagyasztószekrény:
UW8 F1C WBN
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INNOVÁCIÓ

Az ételek minőségének
megőrzése
a legrugalmasabb módon1
6. Érzék technológia
A Whirlpool fagyasztószekrények és fagyasztóládák az exkluzív
6. Érzék technológiával rendelkeznek. Egy speciális szenzor
érzékeli a fagyasztótér belsejében bekövetkező hőmérsékletváltozásokat, és automatikusan megnöveli a fagyasztás
hatékonyságát, amikor arra szükség van; ezáltal akár 30%-os
energiamegtakarítás is elérhető2.

Alacsony energia felhasználás
A Whirlpool fagyasztószekrények jelentős
energiamegtakarításra képesek. Olyan tulajdonságokkal
szerelték fel őket, melyek segítségével energiát
takaríthatunk meg: úgy mint magas hatásfokú
kompresszor és hűtési körök, a fagyasztott ételek
minőségének megőrzésére.

Leolvasztás egyetlen perc alatt3
Önnek nem kell a leolvasztással bajlódnia, a StopFrost gyűjtődoboz
egyetlen perc alatt kiemelhető és csapvíz alatt lemosható.
Intsen búcsút a jegesedésnek!

1
2
3

2014. márciusi állapot szerint.
Whirlpool 6. Érzék funkcióval nem rendelkező fagyasztóládához viszonyítva.
StopFrost rendszerrel nem rendelkező fagyasztóládákkal összehasonlítva.
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Általános jellemzők
ELLENSÚLYOZOTT FEDÉL

FLEXIRACK

Biztonságosabb és gyorsabb: speciális fém zsanérok biztosítják, hogy
a fagyasztóláda fedele különböző nyitási szögekben is stabilan álljon.

A FlexiRack egy mély és keskeny fagyasztókosár, amit a fagyasztóláda oldalára lehet erősíteni, melyben az apró élelmiszerek is biztonságosan fagyaszthatók

TISZTA ÉS EGYENES HÁTFAL
A TÖKÉLETES ELHELYEZÉSÉRT

Külön tartozékként megvásárolható a következő típusokhoz:
WHM2511, WHM25112, WHM3111, WHM3911, WHE25352 F,
WHE31352 F, WHM22113.

Az egyszerűbb tisztíthatóság és könnyebb térbeli elhelyezés miatt
a Whirlpool fagyasztóládák hátsó fala teljesen sík, a külső kondenzátor helyett belső kondenzátorokat alkalmazunk (az oldalfalakon
és a fagyasztóláda elején találhatók). Mivel a fagyasztóláda hátfala
lapos, nincsenek rajta rácsok, ezért nem gyűjti össze a port, illetve
teljesen a fal mellé állítható.
Egyenes hátfalú fagyasztóládák: WHE31352 F, WHM28113,
WHM22113, WHM4611, WHM3911, WHM3111, WHM25112,
WHM2511, WHE25352 F.

FLEXIMODE
ECO FUNKCIÓ

Ételei tökéletesen rendezettek és könnyen hozzáférhetők lesznek
a fagyasztóládában. A legegyszerűbb módja, hogy minden helyet
hasznosítson és tökéletesen átláthatóvá varázsolja fagyasztóládáját.
A FlexiMode fagyasztókosarak tetszőlegesen alakíthatók, mozgathatók és akár ki is vehetők, így 3 szintre tudja osztani a fagyasztóládát.

A félig telerakott fagyasztó esetében a gazdaságos Eco funkció használatával az eddigieknél is több energiát takaríthat meg.

ÁTLÁTSZÓ FIÓKOK

Külön tartozékként megvásárolhatók 311 literes (WHM3111,
WHE31352 F) és 390 literes (WHM3911) fagyasztóládákhoz.
FLM 300 - 311 literes fagyasztóládákhoz
FLM 400 - 390 literes fagyasztóládákhoz

Lássa át egy pillantással a fagyasztószekrénye tartalmát! A fiókok
előlapján lévő ételnaptár segítségével nyomon tudja követni az ételek eltarthatósági idejét.
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70 CM SZÉLES FAGYASZTÓSZEKRÉNYEK

WVA35643 NFW
ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+++ energiaosztály
• NoFrost (jegesedésmentes) működés
• 70 cm széles fagyasztószekrény
• 6. Érzék (hőmérséklet-szabályozás) funkció
• Elektronikus hőmérséklet-beállítás
• LED-kijelző
• Külső figyelmeztető jelzőfény (hőmérséklettúllépés vagy áramkimaradás esetén)
• Hasznos fagyasztótérfogat: 342 l
• 32 kg/nap fagyasztókapacitás,
45 óra tartási idő
• Gyorsfagyasztás funkció
• Világítás
• Jégkockakészítő

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
194
• Klímaosztály:
SN-T (10 °C - 43 °C)
• Zajszint (dBA):
40
• Készülékméret:
1875x710x750
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A++ energiaosztály
• NoFrost (jegesedésmentes) működés
• 70 cm széles fagyasztószekrény
• 6. Érzék (hőmérséklet-szabályozás) funkció
• Elektronikus hőmérséklet-beállítás
• LED-kijelző
• Külső figyelmeztető jelzőfény (hőmérséklettúllépés vagy áramkimaradás esetén)
• Hasznos fagyasztótérfogat: 308 l
• 32 kg/nap fagyasztókapacitás,
40 óra tartási idő
• Gyorsfagyasztás funkció
• Világítás

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
273
• Klímaosztály:
SN-T (10 °C - 43 °C)
• Zajszint (dBA):
41
• Készülékméret:
1750x710x760
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

WVA31612 NFW

A WHIRLPOOL AJÁNLÁSÁVAL
ICM 101 Jégkockakészítő
Az IceMate jégkockakészítő néhány Whirlpool fagyasztószekrény alapfelszereltsége, de tartozékként külön is megvásárolható, illeszkedik bármilyen típusú fagyasztószekrénybe. A forgatógombok segítségével a jégkockák egyszerűen a két darab
tárolótartályba hullanak.

A WPro termékekről szóló további információért vagy a termékek megvásárlásáért keresse fel www.whirlpoolszerviz.hu oldalt!
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NOFROST FAGYASZTÓSZEKRÉNYEK

UW8 F2C XBI N
A -20%
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2010/1060

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A++ energiaosztály
• NoFrost (jegesedésmentes) működés
• 6. Érzék (hőmérséklet-szabályozás) funkció
• Elektronikus vezérlés és hőmérsékletbeállítás
• Belső LED-kijelző
• Figyelmeztető hangjelzés (hőmérséklet-túllépés, áramkimaradás vagy nyitott
ajtó esetén)

• Hozzá illő hűtőszekrény: SW8 AM2C XR

• Hasznos fagyasztótér: 260 l
• 22,5 kg/nap fagyasztókapacitás, 24 órás
tárolási idő
• Gyorsfagyasztás funkció
• Világítás
• Jégkockakészítő
• Palacktartó
• 2 db XXL méretű és 3 normál fagyasztófiók
• 2 fagyasztórekesz, lehajtható ajtóval
• Xlent Fit kialakítás (közvetlenül fal mellé
helyezhető)
MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
246
• Klímaosztály:
SN-T (10 °C - 32 °C)
• Zajszint (dBA):
41
• Készülékméret:
1875x596x630
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

UW8 F1C WB N
A -20%

A +++
A ++

A +++
A ++
A+

A -80%
A -60%
A -40%
A -20%

WHIRLPOOL

UW8 F1C WB N

314

-

L

260L

41 dB

2010/1060

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+ energiaosztály
• NoFrost (jegesedésmentes) működés
• 6. Érzék (hőmérséklet-szabályozás) funkció
• Elektronikus vezérlés és hőmérsékletbeállítás
• Belső LED-kijelző
• Figyelmeztető hangjelzés (hőmérséklettúllépés, áramkimaradás vagy nyitott
ajtó esetén)

• Hozzá illő hűtőszekrény: SW8 A1Q W

• Hasznos fagyasztótér: 260 l
• 22,5 kg/nap fagyasztókapacitás, 24 órás
tárolási idő
• Gyorsfagyasztás funkció
• 2 db XXL méretű és 3 normál
fagyasztófiók
• 2 fagyasztórekesz, lehajtható ajtóval
• Xlent Fit kialakítás (közvetlenül fal mellé
helyezhető)
MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
314
• Klímaosztály:
SN-T (+10..43°C)
• Zajszint (dBA):
41
• Készülékméret:
1875x596x630
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

UW6 F2C WB
A -20%

A +++
A ++

A +++
A ++
A+

A -80%
A -60%
A -40%
A -20%

WHIRLPOOL

UW6 F2C WB

225

2010/1060

L

222L

41 dB

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A++ energiaosztály
• NoFrost (jegesedésmentes) működés
• 6. Érzék (hőmérséklet-szabályozás) funkció
• Elektronikus vezérlés és hőmérsékletbeállítás
• Belső LED-kijelző
• Figyelmeztető hangjelzés (hőmérséklettúllépés, áramkimaradás vagy nyitott
ajtó esetén)

• Hozzá illő hűtőszekrény: SW6 AM2Q W

88

• Hasznos fagyasztótér: 222 l
• 26 kg/nap fagyasztókapacitás, 24 órás
tárolási idő
• Gyorsfagyasztás funkció
• 2 db XXL méretű és 2 normál
fagyasztófiók
• 2 fagyasztórekesz, lehajtható ajtóval
• Xlent Fit kialakítás (közvetlenül fal mellé
helyezhető)
MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
225
• Klímaosztály:
SN-T (+10..43°C)
• Zajszint (dBA):
41
• Készülékméret:1670x595x645
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

FAGYASZTÓSZEKRÉNYEK

UW4 F2Y WB F
ALAPTULAJDONSÁGOK
• A++ energiaosztály
• NoFrost (jegesedésmentes) működés
• 6. Érzék (hőmérséklet-szabályozás) funkció
• Elektronikus vezérlés és hőmérsékletbeállítás
• Belső LED-kijelző
• Figyelmeztető hangjelzés (hőmérséklettúllépés, áramkimaradás vagy nyitott
ajtó esetén)
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• Hasznos fagyasztótér: 175 l
• 26 kg/nap fagyasztókapacitás, 24 órás
tárolási idő
• Gyorsfagyasztás funkció
• Party üzemmód, italok gyorshűtésére
(30 perc)
• 1 db XXL méretű és 3 normál fagyasztófiók
• 1 fagyasztórekesz, lehajtható ajtóval
MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
200
• Klímaosztály:
SN-T (+10..43°C)
• Zajszint (dBA):
41
• Készülékméret:
1420x595x645
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

FAGYASZTÓLÁDÁK

WHE31352 F

10

év
garancia

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A++ energiaosztály
• Hasznos térfogat: 311 l
• 20 kg/nap fagyasztási kapacitás,
45 óra tartási idő
• 6. Érzék funkció
• StopFrost (kivehető páraelnyelő doboz)
funkció
• Elektronikus hőmérséklet-beállítás

a kompresszorra

•
•
•
•
•
•

Gazdaságos (ECO) beállítási lehetőség
Gyorsfagyasztás funkció
Biztonsági zár
Belső világítás
Ellensúlyozott fedél
Fagyasztókosarak száma: 3

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
219
• Klímaosztály:
SN-T (10 °C - 43 °C)
Zajszint (dBA):
42
• Készülékméret:
916x1180x692
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

WHM22113

10

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+++ energiaosztály
• Hasznos térfogat: 215 l
• 20 kg/nap fagyasztási kapacitás,
60 óra tartási idő
• Termosztátos hőmérséklet-beállítás
• Gazdaságos (ECO) beállítási lehetőség
• Biztonsági zár

év
garancia

• Belső világítás
• Ellensúlyozott fedél
• Fagyasztókosarak száma: 2
MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
120
• Klímaosztály:
SN-T (10 °C - 43 °C)
• Zajszint (dBA):
42
• Készülékméret:
916x1180x698
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

a kompresszorra

WHM4611

10

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+ energiaosztály
• Hasznos térfogat: 437 l
• 20 kg/nap fagyasztási kapacitás,
35 óra tartási idő
• Termosztátos hőmérséklet-beállítás
• Gazdaságos (ECO) beállítási lehetőség
• Gyorsfagyasztás funkció
• Biztonsági zár

év
garancia
a kompresszorra

A kiterjeszett garancia regisztrációhoz kötött, további
részletek a regisztracio.whirlpool.hu oldalon találhatók.
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• Belső világítás
• Ellensúlyozott fedél
• Fagyasztókosarak száma: 4
MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
343
• Klímaosztály:
SN-T (10 °C - 43 °C)
Zajszint (dBA):
44
• Készülékméret:
916x1405x698
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

FAGYASZTÓLÁDÁK

WHM3911

10

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+ energiaosztály
• Hasznos térfogat: 390 l
• 20 kg / nap fagyasztási kapacitás,
45 óra tartási idő
• Termosztátos hőmérséklet-beállítás
• Gazdaságos (ECO) beállítási lehetőség
• Gyorsfagyasztás funkció
• Biztonsági zár

év
garancia
a kompresszorra

A kiterjeszett garancia regisztrációhoz kötött, további
részletek a regisztracio.whirlpool.hu oldalon találhatók.
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• Belső világítás
• Ellensúlyozott fedél
• Fagyasztókosarak száma: 3
MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
319
• Klímaosztály:
SN-T (10 °C - 43 °C)
Zajszint (dBA):
42
• Készülékméret:
916x1180x698
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

FAGYASZTÓLÁDÁK

WHM3111

10

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+ energiaosztály
• Hasznos térfogat: 311 l
• 20 kg/nap fagyasztási kapacitás,
45 óra tartási idő
• Termosztátos hőmérséklet-beállítás
• Gazdaságos (ECO) beállítási lehetőség
• Biztonsági zár

• Belső világítás
• Ellensúlyozott fedél
• Fagyasztókosarak száma: 2

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A++
• Hasznos térfogat: 251 l
• 18 kg/nap fagyasztási kapacitás,
45 óra tartási idő
• Termosztátos hőmérséklet-beállítás
• Gazdaságos (ECO) beállítási lehetőség
• Gyorsfagyasztás funkció
• Biztonsági zár

• Belső világítás
• Ellensúlyozott fedél
• Fagyasztókosarak száma: 1

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A++/A+ energiaosztály
• Hasznos térfogat: 251 l
• 18 kg/nap fagyasztási kapacitás,
45 óra tartási idő
• Termosztátos hőmérséklet-beállítás
• Gazdaságos (ECO) beállítási lehetőség
• Gyorsfagyasztás funkció
• Biztonsági zár

• Belső világítás
• Ellensúlyozott fedél
• Fagyasztókosarak száma: 1

év
garancia

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
278
• Klímaosztály:
SN-T (10 °C - 43 °C)
• Zajszint (dBA):
42
• Készülékméret:
916x1180x698
(Mag.xSzél.xMély.)

a kompresszorra

WHM25112

10

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
194
• Klímaosztály:
SN-T (10 °C - 43 °C)
• Zajszint (dBA):
42
• Készülékméret:
916x1010x698 mm
(Mag.xSzél.xMély.)

év
garancia
a kompresszorra

WHM2511

10

év
garancia
a kompresszorra

A kiterjeszett garancia regisztrációhoz kötött, további
részletek a regisztracio.whirlpool.hu oldalon találhatók.
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MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
248
• Klímaosztály:
SN-T (10 °C - 43 °C)
• Zajszint (dBA):
42
• Készülékméret:
916x1010x698 mm
(Mag.xSzél.xMély.)

FAGYASZTÓLÁDÁK

WHS2121

10

év
garancia

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+ energiaosztály
• Hasznos térfogat: 204 l
• 15 kg/nap fagyasztási kapacitás,
36 óra tartási idő
• Elektronikus hőmérséklet-beállítás
• Gazdaságos (ECO) beállítási lehetőség
• Gyorsfagyasztás funkció
• Ellensúlyozott fedél
• Fagyasztókosarak száma: 1

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
224
• Klímaosztály:
SN-T (10 °C - 43 °C)
• Zajszint (dBA):
41
• Készülékméret:
865x806x642 mm
(Mag.xSzél.xMély.)

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+ energiaosztály
• Hasznos térfogat: 204 l
• 13 kg/nap fagyasztási kapacitás, 28 óra
tartási idő
• Elektronikus hőmérséklet-beállítás
• • Gazdaságos (ECO) beállítási lehetőség
• Gyorsfagyasztás funkció
• Ellensúlyozott fedél
• Fagyasztókosarak száma: 1

• Integrált fogantyú (a fedél bal oldalán)

a kompresszorra

WHS1421

10

év
garancia

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
187
• Klímaosztály:
SN-T (10 °C - 43 °C)
• Zajszint (dBA):
41
• Készülékméret:
865x573x642 mm
(Mag.xSzél.xMély.)

a kompresszorra

A WHIRLPOOL AJÁNLÁSÁVAL
Összeépítő keret egyajtós hűtőszekrényhez és fagyasztószekrényhez
Fagyasztószekrény és egyajtós hűtőszekrény összeépítése és üzembe helyezése során
gondoskodjon arról, hogy a fagyasztószekrény a bal oldalra, a hűtőszekrény pedig a
jobb oldalra kerüljön. A hűtőszekrény bal oldalán egy speciális eszköz található, amely
megakadályozza, hogy páralecsapódás következzen be a készülékek között.
Az összeépítéshez javasoljuk a következő keretek használatát:
ASM Black: WVN26562 NFN és WMN36562 N
ASM Grey: WVE26562 NFX és WME36562 X
ASM White: WVE22512 NFW és WME32222 W

A WPro termékekről szóló további információért vagy a termékek megvásárlásáért keresse fel www.whirlpoolszerviz.hu oldalt!
A kiterjeszett garancia regisztrációhoz kötött, további
részletek a regisztracio.whirlpool.hu oldalon találhatók.
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Tapasztalja meg
a főzés örömét

Teljes rugalmasság
Az üvegkeremáia főzőlap az innovatív Duo FlexiHeater
technológiának köszönhetően soha nem látott sokoldalúságot
kínál az Ön számára, hogy ugyanazon a zónán kis és
nagy edényeket/serpenyőket használjon. Növelje főzési
lehetőségeit a Whirlpool szakértelmével.

Automatikus funkciók
A Whirlpool Tűzhelyek 6. Érzék funkciója a tökéletes
beállításokat kínálja Önnek a kedvenc receptjeihez.
Négy automata beállítás közül választhat: pizza, kenyér,
hús és sütemény.

A gőz ereje
A SmartClean technológia nagyszerű kombinációja a prémium anyagoknak
és a fejlett technikának a kényelmes tisztíthatóságért. A sütő falának titánium
felülete és a gőzkezelés együttes eredményeként a szennyeződések
könnyedén, tisztítószer nélkül eltávolíthatók. A hihetetlenül hatékony tisztítási
ciklus csupán 100 °C–on üzemel, és csak 20 percet vesz igénybe!
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Még a legnehezebb
receptek is könnyűvé válnak

a Whirlpool Tűzhelyek segítségével!
Általános jellemzők
ÉRINTÉSSEL KEZELHETŐ MENÜRENDSZER

6. ÉRZÉK AUTOMATA FUNKCIÓK

Az indukciós főzőlap és a sütő menürendszere könnyed érintéssel kezelhető. A könnyű navigációt az LCD kijelző ikonjai és hangjelzések is biztosítják, amelyek folyamatos és érthető visszajelzéseket adnak.

A Whirlpool Tűzhelyek sütőinek 6. Érzék Automata funkciói ideális paraméterekkel rendelkeznek ahhoz, hogy Ön elkészíthesse
kedvenc ételeit. 4-féle automata beállítási mód közül választhat:
- pizza, kenyér, hús és sütemény – beállíthatja a megfelelő sütési
hőmérsékletet és időt az elkészítendő étel alapján. A sütő előmelegítésére sincs szükség. Az automata beállítások biztosítják az
optimális sütési körülményeket legyen szó akár egy pizza, vagy
egy szelet borjúhús sütéséről, vagy ínycsiklandozó sütemények és
kenyerek elkészítéséről, mindössze 45 perc alatt. Időt és energiát
spórolhat, miközben kifogástalan ételeket készít minden egyes alkalommal, mint a profi szakácsok!

6. ÉRZÉK FŐZÉST SEGÍTŐ MÓD
Azok a gáz főzőlapok, amelyek a 6. Érzék Főzést Segítő Móddal
rendelkeznek, lehetővé teszik a kívánt gázláng intuitív beállítását a következő 6 lehetőség egyikének kiválasztásával: – kímélő
főzés, párolás, hirtelen sütés, dinsztelés, grillezés és forralás. A jól
bevált receptet így bármikor megismételheti, egyszerűen csak
fordítsa a kezelőgombot a receptnek megfelelő főzési módba!
Nem kell többé aggódnia, hogy megfelelően állította-e be a gázláng intenzitását!

PIROLITIKUS SÜTŐTISZTÍTÁS CIKLUS
Felejtse el a borzalmas órákat, amelyeket eddig a sütő takarítására fordított! A speciális pirolitikus sütőtisztítás funkció segítségével makulátlanul tiszta sütőt varázsolhat egy érintésre. A pirolízis
technológia magas hőmérsékleten (450-480°C) az ételmaradékokat hamuvá alakítja, amely nedves törlőkendővel könnyedén
eltávolítható.

INDUKCIÓS FŐZŐLAP
Akik az indukciós főzőlapot választják, rajongani fognak a gyors
forralás üzemmódért, és a lehetőségért, hogy bármilyen méretű
edényt vagy serpenyőt használhatnak a főzéshez. Az indukciós
technológiának – amely korunk vezető technológiája – köszönhetően annak, hogy az energia közvetlenül a mágneses edénybe áramlik, így a főzés gyorsabb lesz, és minimális energiaveszteséggel jár. Az indukciós főzőlap a hőt közvetlenül az edénybe/
serpenyőbe vezeti, így kevesebb, mint az energia 10% távozik hőveszteség formájában. Az indukciós főzőlap teljesen biztonságos
a kifinomult technológiának köszönhetően, amely automatikusan
kikapcsolja a rendszert 1 perc elteltével, ha nem érzékel edényt
a főzőlapon, továbbá azonnal kikapcsol, amennyiben folyadék
fröccsen a főzőlapra.

KATALITIKUS FALAK
A könnyű tisztíthatóság érdekében a sütő katalitikus oldalpanelekkel van felszerelve, amely speciális anyagból készül, és a sütő
hőenergiáját használja fel arra, hogy a sütés közben kifröccsenő
zsírokat elnyelje. A tisztítás ezáltal gyors és egyszerű!

SMART CLEAN, AZ OKOSTISZTÍTÁS
A Smart Clean funkció nagyszerű kombinációja a prémium anyagoknak és a fejlett technikának a kényelmes tisztíthatóságért.
A sütő falának titánium felülete és a 100 °C-os gőzkezelés együttes
eredményeként a szennyeződések könnyedén, tisztítószer nélkül
eltávolíthatók.

DUÁL FLEXI HEATER
Ennek az exkluzív üvegkerámia főzőlapnak az extrém sokoldalúsága lehetővé teszi az Ön számára, hogy ugyanazon a zónán kis
és nagy edényeket/serpenyőket használjon. A Duál Flexi Heater
dupla melegítő zónával rendelkezik: kis edények esetén csak a
belső zónát kell bekapcsolnia, nagyobbak esetén pedig mindkettőt, mindegyik ugyanazzal a gombbal szabályozható. A fejlett
technikának köszönhetően mindkét zóna 12 erősségi fokozatban
állítható.

GYORSAN TISZTÍTHATÓ ÜVEG
Végül, de nem utolsó sorban, a sütő ablaka könnyen leszerelhető
és tisztítható. A gyorsan tisztítható üveg egy innovatív rendszer,
amely lehetővé teszi a sütő ablakának szerszám nélkül történő
eltávolítását. Egyszerűen csak nyomja meg az oldalsó füleket és
húzza meg a felső peremet, így az üveg már ki is vehető a tisztításhoz. A sütő ablaka magas minőségű edzett üvegből készül, amely
biztosítja a kényelmes betekintést a sütőtérbe.

SÜTŐK ELBŰVÖLŐ INTERAKCIÓVAL ÉS
EGYSZERŰ TISZTÍTHATÓSÁGGAL
A Whirlpool Tűzhelyek /elektromos sütőinek innovatív technológiája és speciális tulajdonságai segítik Önt abban, hogy az automata
beállításoknak köszönhetően rövidebb sütési idővel készíthesse el
a legízletesebb ételeket. Garantáljuk, hogy a sütő takarítására sem
lesz gondja!
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TŰZHELYEK

AXEF 6634/IX/1
ALAPTULAJDONSÁGOK
• „A” energiaosztály
• 4 indukciós főzőzóna, üvegkerámia felület
• 57 literes belső tér
• Booster-fokozat a középső zónához
• MF8 multifunkciós elektromos sütő
• Grill
• Érintőszenzoros kezelés, LCD-kijelző panel
• Elektronikus sütőhőmérséklet beállítás
• Elektronikus sütési idő programozás
• 4-rétegű sütőajtó, inox fogantyúval
• Pirolitikus sütőtisztítás

57

• Alsó edénytartó fiók
• Állítható lábak
TARTOZÉKOK
1 sütőtepsi
1 sütőrács
MŰSZAKI ADATOK
Sütő teljesítménye (W):
2700
Készüléktömeg (kg):
66,0
Készülékméret:850x600x600
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
• Zománcozott sütőbelső, tepsitartó
bordázat
• Sütővilágítás

AXMT 6534/IX/1
ALAPTULAJDONSÁGOK
• „A” energiaosztály
• 4 elektromos főzőzóna, üvegkerámia felület
• 57 literes belső tér
• MF11 multifunkciós elektromos sütő
• Grill
• 6 kezelőgomb, keretes üveg panel, LED-kijelző, ikonok
• Elektronikus sütőhőmérséklet beállítás
• Elektronikus sütési idő programozás
• 4-rétegű sütőajtó, fémkeret, inox fogantyúval
• Pirolitikus sütőtisztítás

57

• Sütővilágítás, automatikus bekapcsolás
ajtónyitásra
• Alsó edénytartó fiók
• Állítható lábak
TARTOZÉKOK
1 zsírfogó (mélyebb) tepsi, 1 sütőtepsi,
2 sütőrács
MŰSZAKI ADATOK
Sütő teljesítménye (W):
2700
Készüléktömeg (kg):
57,5
Készülékméret:850x600x600
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
• Könnyen tisztítható zománcozott sík sütőbelső, inox tartórács

ACWT 5V331/IX
ALAPTULAJDONSÁGOK
• „A” energiaosztály
• 4 elektromos főzőzóna, üvegkerámia felület
• 60 literes belső tér
• MF8+ multifunkciós elektromos sütő
• Grill
• 6 kezelőgomb, keretes üveg panel,
LED-kijelző, ikonok
• Termosztátos sütőhőmérséklet beállítás
• Elektronikus sütési idő programozás
• 2-rétegű sütőajtó, fémkeret, inox fogantyúval
• Katalitikus sütőtisztítás

60

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
• Könnyen tisztítható zománcozott sík
sütőbelső, inox tartórács
• Sütővilágítás
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• Alsó edénytartó fiók
• Állítható lábak
TARTOZÉKOK
2 normál sütőtepsi
1 sütőrács
MŰSZAKI ADATOK
Sütő teljesítménye (W):
2700
Készüléktömeg (kg):
44
Készülékméret:850x500x600
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

TŰZHELYEK

ACWT 5V331/WH
ALAPTULAJDONSÁGOK
• „A” energiaosztály
• 4 elektromos főzőzóna, üvegkerámia felület
• 60 literes belső tér
• MF8+ multifunkciós elektromos sütő
• Grill
• 6 kezelőgomb, keretes üveg panel,
LED-kijelző, ikonok
• Termosztátos sütőhőmérséklet beállítás
• Elektronikus sütési idő programozás
• 2-rétegű sütőajtó, fémkeret, inox fogantyúval
• Katalitikus sütőtisztítás

60

• Alsó edénytartó fiók
• Állítható lábak
TARTOZÉKOK
2 normál sütőtepsi
1 sütőrács
MŰSZAKI ADATOK
Sütő teljesítménye (W):
2700
Készüléktömeg (kg):
44
Készülékméret:850x500x600
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
• Könnyen tisztítható zománcozott sík
sütőbelső, inox tartórács
• Sütővilágítás

AXMT 6300/IX*
ALAPTULAJDONSÁGOK
• “A” energiaosztály
• 4 gázégő
• 57 literes belső tér
• Szikragyújtás, égésbiztosító
• MF8 multifunkciós elektromos sütő
• 6 kezelőgomb, keretes üveg panel,
LED-kijelző, ikonok
• Elektronikus sütőhőmérséklet beállítás
• Elektronikus sütési idő programozás
• 4-rétegű sütőajtó, fémkeret, inox fogantyúval
• Pirolitikus sütőtisztítás
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• Alsó edénytartó fiók
• Állítható lábak
TARTOZÉKOK
Üvegtető, 1 sütőtepsi, 2 sütőrács,
PB-fúvókák mellékelve
MŰSZAKI ADATOK
Sütő teljesítménye (W):
2700
Készüléktömeg (kg):
61,0
Készülékméret:850x600x600
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
• Kétrészes öntöttvas edénytartó rács
• Zománcozott sík sütőbelső, inox tartórács
• Sütővilágítás, aut. bekapcsolás ajtónyitásra

ACMT 6130/IX/5
ALAPTULAJDONSÁGOK
• “A” energiaosztály
• 4 gázégő
• 63 literes belső tér
• Szikragyújtás, égésbiztosító
• 4 funkciós elektromos sütő
• Grill
• 6 kezelőgomb, keretes üveg panel,
LED-kijelző, ikonok
• Termosztátos sütőhőmérséklet beállítás
• Elektronikus sütési idő programozás
• 2-rétegű sütőajtó, fémkeret, inox fogantyúval

63

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
• Könnyen tisztítható zománcozott sík
sütőbelső
• Kétrészes zománcozott edénytartó rács,

*A kép illusztráció, az eredeti készülék eltérhet a képen láthatótól.
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inox tartórács
• Sütővilágítás
• Alsó edénytartó fiók
• Állítható lábak
TARTOZÉKOK
Üvegtető, 1 sütőtepsi, 1 sütőrács,
PB-fúvókák mellékelve
MŰSZAKI ADATOK
Sütő teljesítménye (W):
2250
Készüléktömeg (kg):
49,5
Készülékméret:850x600x600
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

TŰZHELYEK

ACMT 6130/WH/5
ALAPTULAJDONSÁGOK
• “A” energiaosztály
• 4 gázégő
• 63 literes belső tér
• Szikragyújtás, égésbiztosító
• 4 funkciós elektromos sütő
• Grill
• 6 kezelőgomb, keretes üveg panel,
LED-kijelző, ikonok
• Termosztátos sütőhőmérséklet beállítás
• Elektronikus sütési idő programozás
• 2-rétegű sütőajtó, fémkeret, inox fogantyúval

63

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
• Könnyen tisztítható zománcozott sík
sütőbelső

• Kétrészes zománcozott edénytartó rács,
inox tartórács
• Sütővilágítás
• Alsó edénytartó fiók
• Állítható lábak
TARTOZÉKOK
Üvegtető, 1 sütőtepsi, 1 sütőrács,
PB-fúvókák mellékelve
MŰSZAKI ADATOK
Sütő teljesítménye (W):
2250
Készüléktömeg (kg):
49,5
Készülékméret:850x600x600
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

ACWT 5G311/IX
ALAPTULAJDONSÁGOK
• “A” energiaosztály
• 4 gázégő
• 57 literes belső tér
• Szikragyújtás, égésbiztosító
• MF8+ multifunkciós elektromos sütő
• Grill
• 6 kezelőgomb, keretes üveg panel,
LED-kijelző, ikonok
• Termosztátos sütőhőmérséklet beállítás
• Elektronikus sütési idő programozás
• 2-rétegű sütőajtó, fémkeret, inox fogantyúval
• Hidrolitikus sütőtisztítás

57

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
• Könnyen tisztítható zománcozott sík
sütőbelső, inox tartórács

•
•
•
•

Kétrészes zománcozott edénytartó rács
Sütővilágítás
Alsó edénytartó fiók
Állítható lábak

TARTOZÉKOK
Üvegtető, 1 sütőtepsi, 1 sütőrács,
PB-fúvókák mellékelve
MŰSZAKI ADATOK
Sütő teljesítménye (W):
2250
Készüléktömeg (kg):
40
Készülékméret:850x500x600
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

ACWT 5G311/WH
ALAPTULAJDONSÁGOK
• “A” energiaosztály
• 4 gázégő
• 57 literes belső tér
• Szikragyújtás, égésbiztosító
• MF8+ multifunkciós elektromos sütő
• Grill
• 6 kezelőgomb, keretes üveg panel,
LED-kijelző, ikonok
• Termosztátos sütőhőmérséklet beállítás
• Elektronikus sütési idő programozás
• 2-rétegű sütőajtó, fémkeret, inox fogantyúval
• Hidrolitikus sütőtisztítás

57

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
• Könnyen tisztítható zománcozott sík
sütőbelső, inox tartórács
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•
•
•
•

Kétrészes zománcozott edénytartó rács
Sütővilágítás
Alsó edénytartó fiók
Állítható lábak

TARTOZÉKOK
Üvegtető, 1 sütőtepsi, 1 sütőrács,
PB-fúvókák mellékelve
MŰSZAKI ADATOK
Sütő teljesítménye (W):
2250
Készüléktömeg (kg):
40
Készülékméret:850x500x600
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

INNOVÁCIÓ

Fedezze fel az egyedülálló
mikrohullámú sütés élményét!

6. Érzék Chéf menü
A 30 előre programozott recept közül csak ki kell választani
egyet és a mikrohullámú sütő beállítja az ideális teljesítményt
és időt, ami minden esetben tökéletes eredményt garantál.

Crisp technológia
Az exkluzív Crisp funkciónak köszönhetően minden
receptnél ellenállhatatlanul ropogós lesz az étel alja és
tökéletesen pirult a teteje mindössze néhány perc alatt.

Hőlégbefúvás funkció
A Hőlégbefúvás nagy teljesítményű ventilátorának köszönhetően, amely
egyenletesen melegíti fel az egész sütőteret, ugyanolyan sütési eredmény
érhető el, mint egy hagyományos sütőben.
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Általános jellemzők
Fedezze fel az innovációt, mely forradalmasítja a főzést!

PRÉMIUM SZÖVEGES KIJELZŐ

IDŐZÍTŐ

Fedezze fel a JET Chef Premiumban rejlő tudást a prémium teljesszöveges-kijelző segítségével. Meg fog lepődni, milyen egyszerűvé válik
még a legbonyolultabb ételek elkészítése is.

Olyankor használja ezt a funkciót, amikor egy konyhai órára van
szüksége a pontos időtartam méréséhez, például tészta kelesztéséhez a sütés előtt stb. Vegye figyelembe, hogy a Konyhai Időzítő NEM
aktivál sütési programot.

3D RENDSZER

FORGÓTÁNYÉR LEÁLLÍTÁS

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

A lehető legjobb eredmény érdekében az üveg forgótányérnak
sütés közben forognia kell. Amennyiben mégis nagy méretű edényt
kíván használni, amely nem tud szabadon forogni a sütőben,
lehetőség van a forgás leállítására a Forgótányér leállítása funkció
használatával.

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

Ez a funkció csak a következő főzési funkciókkal működik:

MIKROHULLÁM

- Hőlégbefúvás

A Mikrohullám funkció lehetővé teszi az étel és ital gyors sütését
vagy felmelegítését.

- Combi Grill + Mikrohullám
- Combi Hőlégbefúvás + Mikrohullám

KIOLVASZTÁS

AUTOMATIKUS FUNKCIÓK

Ez a funkció lehetővé teszi az ételek rövid időn belüli manuális vagy
automatikus kiolvasztását. Kiemelkedően gyors és egyenletes kiolvasztás zöldség, hús, baromfi és hal esetében is.

• Automatikus párolás: Gyors, egészséges ételkészítés gőzzel, speciális kialakítású párolóedénnyel és előre beprogramozott beállításokkal 6 különböző ételkategória számára. Csak töltse fel vízzel
a párolót, majd válassza ki az étel kategóriáját és súlyát.

GRILL FUNKCIÓ

• Automatikus Crisp: Ideális program a fagyasztott készételek (pl.
hasábburgonya, pizza, csirkeszárnyak, lepény stb.) tálalási hőmérsékletűre történő gyors felmelegítésére, elkészítésére.

Erős kvarcgrill funkció az ételek grillezéséhez, pirításához, aranybarnára sütéséhez (gratinálásához).

CRISP KENYÉRKIOLVASZTÁS

• Automatikus puhítás: Az étel kíméletes puhítására szolgál, hogy
az könnyebben kezelhető legyen. Kitűnő az olyan kényes ételekhez,
mint például vaj, margarin vagy fagylalt.

Egyedülálló Whirlpool funkció kifejezetten a pékáruk tökéletes kiolvasztására. Meleg és ropogós kenyér egy gombnyomással! A kenyér
olyan friss lesz, mintha csak most sült volna! Az egyedülálló Crisp
technológiával ötvözött Kiolvasztás funkció segítségével bármikor
friss, meleg kenyeret varázsolhat az asztalra

• Automatikus olvasztás: Az étel kíméletes, fröcskölés nélküli egyszerű felolvasztására szolgál. Kitűnő az olyan kényes ételekhez, mint
például csokoládé, vaj vagy sajt. A többszintű teljesítmény-beállításoknak köszönhetően az étel egyenletesebben készül el, megőrzi
eredeti ízét és tápértékét, és nem fő túl.

PÁROLÁS – FŐZÉS
Ízletesen finomra párolja a zöldségeket, vagy tökéletesre főzi meg
a tésztát és a rizst

• Automatikus sütés: Ételkészítésre használható automatikus funkció. Csak a következő élelmiszerek esetében használható: sült burgonya, friss zöldségek, fagyasztott zöldségek, konzerv zöldségek és
pattogatott kukorica.

GYORS ELŐMELEGÍTÉS
Ez a funkció az üres sütő gyors előmelegítésére szolgál. Beállíthatja
a kívánt hőmérsékletet, és a mikrohullámú sütő azonnal tájékoztatni
fogja, amint elérte azt.
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MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK

JT 479 IX // JT 479 BL
ALAPTULAJDONSÁGOK
• 33 literes belső tér
• 6. Érzék funkciók (automatikus
súlyérzékeléssel)
• 6. Érzék Chef menü (90 automatikus
recept) & Kedvencek funkció (10 recept)
• 3D mikrohullám (1000 W), Grill (1200 W),
Crisp, Párolás és Hőlégbefúvás funkció
(1500 W)
• Elektronikus vezérlés, érintőszenzoros
kezelés
• Prémium szöveges - piktogramos kijelző
(magyar nyelvű)
• Lefelé nyíló, teherbíró ajtó

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
Megállítható forgótányér, rizs/tészta főzés
(párolóedénnyel), Gyors Előmelegítés,
Kiolvasztás, 6. Érzék Crisp Kenyérkiolvasztás,
Időzítő

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 33 literes belső tér
• 6. Érzék funkciók (automatikus
súlyérzékeléssel)
• 6. Érzék Chef menü (30 automatikus recept)
• 3D mikrohullám (1000 W), Grill (1200 W),
Crisp, Párolás és Hőlégbefúvás funkció
(1500 W)
• Elektronikus vezérlés, érintőszenzoros
kezelés
• Piktogramos kijelző
• Lefelé nyíló, teherbíró ajtó

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
Megállítható forgótányér, rizs/tészta főzés
(párolóedénnyel), Gyors Előmelegítés,
Kiolvasztás, 6. Érzék Crisp Kenyérkiolvasztás,
Időzítő

TARTOZÉKOK
Crisp-tál+ fogantyú, párolóedény, grillrács
MŰSZAKI ADATOK
• Teljesítményigény (W):
• Készülékméret:
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

2200
377x487x541

• IX - inox készülékszín
• BL - fekete készülékszín

JT 469 IX // JT 469 WH

TARTOZÉKOK
Crisp-tál+ fogantyú, párolóedény, grillrács
MŰSZAKI ADATOK
• Teljesítményigény (W):
• Készülékméret:
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)
• IX - inox készülékszín
• WH - fehér készülékszín
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2200
377x487x541

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK

JQ 280 SL
ALAPTULAJDONSÁGOK
• 30 literes belső tér
• 6. Érzék funkciók (automatikus
súlyérzékeléssel)
• 3D mikrohullám (950 W), Grill (1050 W),
Crisp, Párolás és Hőlégbefúvás funkció
(1350 W)
• Elektronikus vezérlés, érintőszenzoros
kezelés
• Piktogramos kijelző

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
Megállítható forgótányér, rizs/tészta főzés
(párolóedénnyel), Kiolvasztás, Időzítő
TARTOZÉKOK
Crisp-tál+ fogantyú, párolóedény, grillrács
MŰSZAKI ADATOK
• Teljesítményigény (W):
• Készülékméret:
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

2100
333x548x525

• SL - ezüst készülékszín

JQ 276 SL // JQ 276 BL // JQ 276 WH
ALAPTULAJDONSÁGOK
• 30 literes belső tér
• 6. Érzék funkciók (automatikus
súlyérzékeléssel)
• 3D mikrohullám (950 W), Grill (1050 W),
Crisp és Párolás
• Elektronikus vezérlés, érintőszenzoros
kezelés
• Piktogramos kijelző

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
Megállítható forgótányér, rizs/tészta főzés
(párolóedénnyel), Kiolvasztás, Időzítő
TARTOZÉKOK
Crisp-tál+ fogantyú, párolóedény, grillrács
MŰSZAKI ADATOK
• Teljesítményigény (W):
• Készülékméret:
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

2100
333x548x525

• SL - ezüst készülékszín
• BL - fekete készülékszín
• WH - fehér készülékszín

MCP 349 BL
ALAPTULAJDONSÁGOK
• 3D mikrohullám + Grill + Crisp + Párolás
és hőlégbefúvás funkció
• Elektronikus vezérlés, érintőszenzoros kezelés
• Digitális kijelző (zöld karakterszín)
• 25 literes belső tér
• Óra/időzítő funkciók
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
Jet Start, gyorsindítás, Chef Menu automatikus programok (súly szerint automatikus
főzési funkciók), Jet Defrost gyorskiolvasztás funkció, Jet Reheat gyors felmelegítés
funkció, Auto Clean, öntisztítás
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TARTOZÉKOK
Forgótányér (28 cm), Grillrács, Alacsony
rács hőlégbefúváshoz, Crisp tál és
fogantyú, Szögletes párolóedény
MŰSZAKI ADATOK
• Mikrohullámú teljesítmény (W):
800
• Grillteljesítmény (W):
900
• Hőlégbefúvás teljesítménye (W):
1700
• Csatlakozási érték (W):
1900
• Készülékméret:
301x520x494
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)
• BL - fekete készülékszín

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK

MCP 349/1 WH
ALAPTULAJDONSÁGOK
• 3D mikrohullám + Grill + Crisp + Párolás
és hőlégbefúvás funkció
• Elektronikus vezérlés, érintőszenzoros kezelés
• Digitális kijelző (zöld karakterszín)
• 25 literes belső tér
• Óra/időzítő funkciók
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
Jet Start, gyorsindítás, Chef Menu automatikus programok (súly szerint automatikus
főzési funkciók), Jet Defrost gyorskiolvasztás funkció, Jet Reheat gyors felmelegítés
funkció, Auto Clean, öntisztítás

TARTOZÉKOK
Forgótányér (28 cm), Grillrács, Alacsony
rács hőlégbefúváshoz, Crisp tál és
fogantyú, Szögletes párolóedény
MŰSZAKI ADATOK
• Mikrohullámú teljesítmény (W):
800
• Grillteljesítmény (W):
900
• Hőlégbefúvás teljesítménye (W):
1700
• Csatlakozási érték (W):
1900
• Készülékméret:
301x520x494
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)
• WH - fehér készülékszín

MCP 346 SL / MCP 346 BL
ALAPTULAJDONSÁGOK
• 3D mikrohullám + Grill + Crisp + Párolás
funkció
• Elektronikus vezérlés, nyomógombos kezelés
• Digitális kijelző (zöld karakterszín)
• 25 literes belső tér
• Óra/időzítő funkciók
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
Jet Start, gyorsindítás, Dual crisp funkció,
Chef Menu automatikus programok (súly
szerint automatikus főzési funkciók), Auto
Clean, öntisztító funkció

TARTOZÉKOK
Forgótányér (28 cm), Grillrács, Crisp tál és
fogantyú, Szögletes párolóedény
MŰSZAKI ADATOK
• Mikrohullámú teljesítmény (W):
800
• Grillteljesítmény (W):
800
• Csatlakozási érték (W):
1750
• Készülékméret:
301x520x425
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)
• BL - fekete készülékszín
• SL - ezüsk készülékszín

MCP 345 SL
ALAPTULAJDONSÁGOK
• 3D mikrohullám + Grill + Crisp funkció
• Elektronikus vezérlés, nyomógombos kezelés
• Digitális kijelző (zöld karakterszín)
• 25 literes belső tér
• Óra/időzítő funkciók
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
Jet Start, gyorsindítás, Kenyér kiolvasztás,
Dual crisp funkció, Chef Menu automatikus
programok (súly szerint automatikus főzési
funkciók), Auto Clean, öntisztító funkció
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TARTOZÉKOK
Forgótányér (28 cm), Grillrács, Crisp tál és
fogantyú
MŰSZAKI ADATOK
• Mikrohullámú teljesítmény (W):
800
• Grillteljesítmény (W):
800
• Csatlakozási érték (W):
1750
• Készülékméret:
301x520x425
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)
• SL - ezüsk készülékszín

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK

MCP 344 WH
ALAPTULAJDONSÁGOK
• 3D mikrohullám + Grill + Párolás funkció
• Elektronikus vezérlés, nyomógombos kezelés
• Digitális kijelző (zöld karakterszín)
• 25 literes belső tér
• Óra/időzítő funkciók
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
Jet Start, gyorsindítás, Jet Defrost, gyorskiolvasztás, Jet Reheat, gyors felmelegítés,
Favorit (kedvenc program) memória, Auto
Clean, öntisztító funkció

TARTOZÉKOK
Forgótányér (28 cm), Grillrács, Szögletes
párolóedény
MŰSZAKI ADATOK
• Mikrohullámú teljesítmény (W):
800
• Grillteljesítmény (W):
800
• Csatlakozási érték (W):
1500
• Készülékméret:
310x520x390
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)
• WH - fehér készülékszín

MWF 421 SL / MWF 421 BL
ALAPTULAJDONSÁGOK
• 2D mikrohullám + Grill funkció
• Elektronikus vezérlés, érintőszenzoros/
forgatógombos kezelés
• Digitális kijelző (fehér karakterszín)
• 25 literes térfogat
• Óra/időzítő funkció
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
Jet Start, gyorsindítás, Kézi és automatikus kiolvasztás (hús, hal, szárnyas), Auto
Cook automatikus programok, Auto Clean,
öntisztító funkció

TARTOZÉKOK
Grillrács
MŰSZAKI ADATOK
• Teljesítményigény (W):
800
• Grillteljesítmény (W):
1000
• Mikrohullám-teljesítmény (W):
700
• Készülékméret:
320x490x426
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)
• BL - fekete készülékszín
• SL - ezüst készülékszín

MWF 420 SL / MWF 420 BL
ALAPTULAJDONSÁGOK
• 2D mikrohullám
• Elektronikus vezérlés, érintőszenzoros/
forgatógombos kezelés
• Digitális kijelző (fehér karakterszín)
• 25 literes térfogat
• Óra/időzítő funkciók
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
Jet Start, gyorsindítás, Kézi és automatikus kiolvasztás (hús, hal, szárnyas), Auto
Cook automatikus programok, Auto Clean,
öntisztító funkció
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MŰSZAKI ADATOK
• Mikrohullámú teljesítmény (W):
800
• Csatlakozási érték (W):
1100
• Készülékméret:
320x490x426
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)
• BL - fekete készülékszín
• SL - ezüst készülékszín

4YOU MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK

MWA 267 WH
ALAPTULAJDONSÁGOK
• 2D MIKROHULLÁM + PÁROLÁS funkció
• Elektronikus vezérlés, digitális kijelző
• 27,5 cm átmérőjű forgótányér
• 25 literes belső tér
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
JET gyorsindító és JET gyorskiolvasztó
funkció, Újramelegítés (reheat) funkció,
Automatikus rizs- és tésztafőzés üzemmód,
2, a memóriába elmenthető „Kedvenc menü”

EXTRA TARTOZÉK
Játékos matricák, a kedvencek megjelölésére
MŰSZAKI ADATOK
• Teljesítményigény (W):
1100
• Mikrohullám-teljesítmény (W):
800
• Készülékméret:
287x474x383
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)
• WH- fehér készülékszín

MWA 268 BL
ALAPTULAJDONSÁGOK
• 2D MIKROHULLÁM + GRILL funkció
• Elektronikus vezérlés, digitális kijelző
• 27,5 cm átmérőjű forgótányér
• 24 literes belső tér
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
JET gyorsindító és JET gyorskiolvasztó
funkció, Újramelegítés (reheat) funkció,
2 elmenthető „Kedvenc menü”

EXTRA TARTOZÉK
Játékos matricák, a kedvencek megjelölésére
MŰSZAKI ADATOK
• Grillteljesítmény (W):
800
• Mikrohullám-teljesítmény (W):
800
• Készülékméret:
287x474x402
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)
• BL- fekete készülékszín

A Whirlpool bemutatja a játékosan személyre szabható 4You mikrohullámú sütőit! Két kedvenc receptjét egyetlen érintéssel
előhívhatja, így igazán játékos és könnyed a mikrohullámú sütő használata. Kedvenc funkcióit megjelölheti egy matricával.
A matricák egyszerűen cserélhetők, amikor csak szeretné!
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MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK

MAX 34 FW
ALAPTULAJDONSÁGOK
• 3D mikrohullám
• Elektronikus vezérlés,
érintőszenzoros kezelés
• Digitális kijelző
• 13 literes belső tér
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
JET Start, JET Kiolvasztás, Kiolvasztás,
Melegítés, Konyhai Időzítő, Memória,
Gyerekzár
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TARTOZÉKOK
Forgótányér
MŰSZAKI ADATOK
• Teljesítményigény (W):
1100
• Mikrohullám-teljesítmény (W):
700
• Készülékméret:
392x321x381
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)
• WH - fehér készülékszín

A WHIRLPOOL AJÁNLÁSÁVAL MEGVÁSÁROLHATÓ WPRO TERMÉKEK

MWO 202 Mikrohullámúsütő-tisztító spray
Eltávolítja a lerakódott zsírréteget és a kellemetlen szagokat a mikrohullámú
sütőből. Fertőtlenítő összetételének segítségével hatékonyan lép fel a baktériumokkal szemben.

CRISP-tálak
Kifejezetten Crisp funkciós Whirlpool mikrohullámú sütőkhöz használható.
Segítségével az ételek gyorsan és könnyen elkészíthetők. Magas oldalfalának köszönhetően ideális eszköz torták és szuflék sütéséhez.
AVM 190 Crisp tál, 16 cm
AVM 280 Crisp tál, 26 cm
AVM 290 Crisp tál, 29 cm
AVM 250 Crisp tál, 25 cm
AVM 305 Crisp tál, 30,5 cm

STM 062
Speciális edény zöldségek, húsok, halak és tészták mikrohullámú sütőben
történő zsiradék hozzáadása nélküli párolásához. Ideális kiolvasztáshoz és
melegítéshez, használható ételtároló edényként hűtőben és fagyasztóban
egyaránt - 40 °C és + 120 °C közötti hőmérsékleten. Alkalmas valamennyi,
speciális párolásfunkció nélküli mikrohullámú sütőben való pároláshoz is.
BPA-mentes.

A WPro termékekről szóló további információért vagy a termékek megvásárlásáért keresse fel www.whirlpoolszerviz.hu oldalt!
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INNOVÁCIÓ

Ideális hőmérséklet

és kiemelkedő kényelem

6. Érzék funkció
Az intelligens 6. Érzék funkció érzékeli a szoba hőmérsékletét,
és automatikusan kiválasztja a hűtés, a fűtés, a páramentesítés
vagy a ventilátor funkciók közül a megfelelőt. Ha Ön változtat
az alapértelmezett beállításokon, azt a készüléke megjegyzi.

Precíz beállíthatóság
a nagyobb kényelemért
A számos Whirlpool légkondicionálóban megtalálható
Inverter Plus technológia precíz hőmérséklet-beállítást
tesz lehetővé, segítségével a kívánt hőmérséklet
gyorsan elérhető, melyet aztán az intelligens rendszer
automatikusan fenntart. Az eredmény pedig: kényelmes
hűtés és energiahatékonyság.

Egy lélegzetvételnyi friss levegő
A Fantasia sorozat készülékeiben található 4D légkeringető rendszer gyors és
pontos hőmérséklet-szabályozást tesz lehetővé.
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Általános jellemzők
6. ÉRZÉK TECHNOLÓGIA

ENERGIATAKARÉKOS MŰKÖDÉS

A 6. Érzék technológia szenzorok segítségével több ponton érzékeli a szoba hőmérsékletét, és automatikusan kiválasztja a megfelelő funkciót: hűtés, fűtés, páramentesítés vagy levegőkeringetés.
Amennyiben Ön állítja be az értékeket, a készülék a következő bekapcsolásnál emlékezni fog ezekre.

A Whirlpool légkondicionálók hűtés üzemmódban A++, A+ energiaosztályúak, míg fűtés üzemmódban A besorolásúak Ezeken
kívül több energiatakarékos funkcióval is rendelkeznek. Az Eco
üzemmód gondoskodik az energiahatékonyságról, míg a szoba
hőmérsékletét a megfelelő szinten tartja. Az energiatakarékos készenléti üzemmód használatával akár 70% energiát takaríthat meg,
így a készülék fogyasztása óránként akár 1 W-nál is kevesebb lehet.

ANTI FREEZE FUNKCIÓ
8 °C-os hőmérsékleten tartja a szoba levegőjét az Ön távollétében
is, ezzel megakadályozza a kivezetőcsövek szétfagyását egy téli
üzemszünet alatt, valamint így gyorsabban felfűtheti a helyiséget,
amikor Ön visszatér.

AUTO SWING
Az Auto Swing rendszer automatikusan szabályozza a légterelő lamellák mozgását, amit egy gombnyomással elindíthat vagy
megállíthat.

CLEAN FILTER
Néhány készülékünk egy további hasznos funkcióval is rendelkezik:
a kijelző egyik ikonja jelzi, ha a szűrő cserére szorul. A szűrő cseréje után az előlap mögötti részen a „Reset” gomb megnyomásával
az ikon villogása megszüntethető.

CSENDES INTELLIGENCIA
A Whirlpool 6. Érzék Super Slim légkondicionálók innovatív Inverter Plusz technológiával rendelkeznek, így sokkal egyenletesebb
hőmérsékletet-szabályozást , nagyobb kényelmet és energiahatékonyságot kínálnak. Mindezt egy extra keskeny kivitelű, mindös�sze 159 mm széles készülékbe zárva.

ÉJSZAKAI ÜZEMMÓD
A készülék lekapcsol minden világító jelzést, mely zavarná álmát.
3 különböző üzemmód közül választhat: normál, 6. Érzék és egyéni
alvás. Ez utóbbinál saját alvási ciklusának megfelelően állíthatja be
a működési időt és a kívánt hőmérsékletet.
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ACS 016 Légkondicionáló-tisztító spray, 500 ml
Eltávolítja a kellemetlen szagokat és javítja a klímarendszerek higiéniáját
kellemes illatot hagyva maga után.

AFI 016 Porszűrő légkondicionáló
Környezetbarát, klórmentes filter pollen, poratka és por ellen.

CAK 002 Ajtó-, ablaktömítés mobil légkondicionálókhoz
Növeli készüléke hatékonyságát, mivel megakadályozza a légmozgást a kültér és
a beltér között.
Alumínium, fa és műanyag ajtókhoz és ablakokhoz is használható.
A tépőzáraknak köszönhetően könnyedén telepíthető és eltávolítható.
Minden márkájú mobil légkondicionálóhoz használható.

A WPro termékekről szóló további információért vagy a termékek megvásárlásáért keresse fel www.whirlpoolszerviz.hu oldalt!
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Fantasia II. Inverter - SPIW 409 • SPIW 412 • SPIW 418 • SPIW 422
TULAJDONSÁGOK:
• Mono split
• Hűtés/Fűtés
• InverterPlus Technológia
• A++ energiaosztály
TOVÁBBI TULAJDONGÁSOK:
• Öntisztító funkció
• 6. Érzék intelligens vezérlés
• 4D légáramlás
• 1 W-os StandBy mód
• Turbo (Jet) hűtés
• Extra gyors hűtés/fűtés
• Round-U hőmérséklet-szabályozás
• Alvás üzemmód
• Páramentesítő funkció
• Auto-újraindítás
• Rejtett kijelző
• Érintőszenzoros távirányító
•
TARTOZÉKOK: (szűrők)
• Mosható antibakteriális
• Catechin
• HEPA
MŰSZAKI ADATOK:

SPIW 409

SPIW 412

SPIW 418

SPIW 422

Energiaosztály (hűtés)

A++

A++

A++

A++

Energiaosztály (fűtés)

A

A

A

A

Hűtőteljesítmény (kW)

2,6

3,5

5,0

6,5

Fűtőteljesítmény (kW)

2,8

3,8

5,3

6,8

SEER

6,1

6,1

6,1

6,3

SCOP

3,8

3,8

3,8

3,8

Zajszint (min. beltéri) (dB(A))

24

24

33

34

Beltéri egység:

89 X 27 X 22

89 X 27 X 22

100 X 32 X 24

118 X 32 X 24

Kültéri egység:

72 X 48 X 24

72 X 48 X 24

83 X 63 X 29

89 X 80 X 37

Fantasia II. Inverter - SPIW 409L • SPIW 412L • SPIW 418L
TULAJDONSÁGOK:
• Mono split
• Hűtés/Fűtés
• InverterPlus Technológia
• A+ energiaosztály
TOVÁBBI TULAJDONGÁSOK:
• Öntisztító funkció
• 6. Érzék intelligens vezérlés
• 4D légáramlás
• 1 W-os StandBy mód
• Turbo (Jet) hűtés
• Extra gyors hűtés/fűtés
• Round-U hőmérséklet-szabályozás
• Alvás üzemmód
• Páramentesítő funkció
• Auto-újraindítás
TARTOZÉKOK: (szűrők)
• Mosható antibakteriális, aktív szén
• Catechin
• HEPA
MŰSZAKI ADATOK:

SPIW 409L

SPIW 412L

SPIW 418L

Energiaosztály (hűtés)

A+

A+

A+

Energiaosztály (fűtés)

A

A

A

Hűtőteljesítmény (kW)

2,6

3,4

5,0

Fűtőteljesítmény (kW)

2,7

3,7

5,3

SEER

5,6

5,6

5,6

SCOP

3,8

3,8

3,8

Zajszint (min. beltéri) (dB(A))

23

23

33

Beltéri egység:

82 X 27 X 22

82 X 27 X 22

82X27X22

Kültéri egység:

66 X 48 X 24

66 X 48 X 24

66X48X24
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Fantasia II Inverter Silver - SPIS 409L • SPIS 412L
TULAJDONSÁGOK:
• Mono split
• Hűtés/Fűtés
• InverterPlus Technológia
• A+ energiaosztály
TOVÁBBI TULAJDONGÁSOK:
• Öntisztító funkció
• 6. Érzék intelligens vezérlés
• 4D légáramlás
• 1 W-os StandBy mód
• Turbo (Jet) hűtés
• Extra gyors hűtés/fűtés
• Round-U hőmérséklet-szabályozás
• Alvás üzemmód
• Páramentesítő funkció
• Auto-újraindítás
TARTOZÉKOK: (szűrők)
• Mosható antibakteriális
• Catechin
• HEPA
MŰSZAKI ADATOK:

SPIS 409L

SPIS 412L

Energiaosztály (hűtés)

A+

A+

Energiaosztály (fűtés)

A

A

Hűtőteljesítmény (kW)

2,6

3,4

Fűtőteljesítmény (kW)

2,7

4,0

SEER

5,6

5,6

SCOP

3,8

3,8

Zajszint (min. beltéri) (dB(A))

23

23

Beltéri egység:

82X27X22

82X27X22

Kültéri egység:

66X48X24

66X48X24

Sail Premium Inverter - AMD 354/1 • AMD 355/1 • AMD 356/1
TULAJDONSÁGOK:
• Mono split
• Hűtés/Fűtés
• InverterPlus TECHNOLÓGIA
• A+ energiaosztály (A energiaosztály - 25%)
• EXTRÉM PONTOS HŐSZABÁLYOZÁS (±0,5 °C)
TOVÁBBI TULAJDONGÁSOK:
• Hidegplazma-generátor
• Öntisztító funkció
• 6. Érzék intelligens vezérlés
• 1 W-os StandBy mód
• Turbo (Jet) hűtés
• Extra gyors hűtés/fűtés
• Round-U hőmérséklet-szabályozás
• Auto-újraindítás
TARTOZÉKOK: (szűrők)
• Mosható, antibakteriális
• Catechin
• Ezüst-ion
MŰSZAKI ADATOK:

AMD 354/1

AMD 355/1

AMD 356/1

Energiaosztály (hűtés)

A+

A++

A+

Energiaosztály (fűtés)

A

A+

A

Hűtőteljesítmény (kW)

2,7

3,5

5,3

Fűtőteljesítmény (kW)

2,8

4,0

5,8

SEER

5,8

6,1

5,6

SCOP

3,8

4,0

3,8

Zajszint (min. beltéri) (dB(A))

21

21

33

Beltéri egység:

87 X 28 X 18

87 X 28 X 18

97 X 30 X 20

Kültéri egység:

78 X 54 X 32

78 X 54 X 32

96 X 70 X 40
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Sail Inverter - AMD 350/1 • AMD 351/1 • AMD 352/1
TULAJDONSÁGOK:
• Mono split
• Hűtés/Fűtés
• InverterPlus TECHNOLÓGIA
• EXTRÉM PONTOS HŐSZABÁLYOZÁS (±0,5 °C)
TOVÁBBI TULAJDONGÁSOK:
• Öntisztító funkció
• Elegáns, kompakt kivitel
• 6. Érzék intelligens vezérlés
• 1 W-os StandBy mód
• Turbo (Jet) hűtés
• Extra gyors hűtés/fűtés
• Round-U hőmérséklet-szabályozás
• Auto-újraindítás
TARTOZÉKOK: (szűrők)
• Mosható, antibakteriális
• Aktív szén
MŰSZAKI ADATOK:

AMD 350/1

AMD 351/1

AMD 352/1

Energiaosztály (hűtés)

A+

A++

A+

Energiaosztály (fűtés)

A

A+

A

Hűtőteljesítmény (kW)

2,7

3,5

5,3

Fűtőteljesítmény (kW)

2,8

4,0

5,8

SEER

5,8

6,1

5,6

SCOP

3,8

4,0

3,8

Zajszint (min. beltéri) (dB(A))

24

24

33

Beltéri egység:

87 X 28 X 18

87 X 28 X 18

97 X 30 X 20

Kültéri egység:

78 X 54 X 32

78 X 54 X 32

96 X 70 X 40

Sail Inverter Dual split - AMD 066/1 • AMD 067/1 • Triál split - AMD 068/1

TULAJDONSÁGOK:
• Hűtés/Fűtés
• InverterPlus TECHNOLÓGIA
• EXTRÉM PONTOS HŐSZABÁLYOZÁS (±0,5 °C)
TOVÁBBI TULAJDONGÁSOK:
• Öntisztító funkció
• Elegáns, kompakt kivitel
• 6. Érzék intelligens vezérlés
• 1 W-os StandBy mód
• Turbo (Jet) hűtés
• Extra gyors hűtés/fűtés
• Round-U hőmérséklet-szabályozás
• Auto-újraindítás
TARTOZÉKOK: (szűrők)
• Mosható, antibakteriális
• Aktív szén

MŰSZAKI ADATOK:

AMD 066/1

AMD 067/1

AMD 068/1

Energiaosztály (hűtés)

A+

A+

A

Energiaosztály (fűtés)

A

A

A

Hűtőteljesítmény (kW)

2,6 + 2,6

2,4 + 2,9

2,1 + 2,1 + 2,8

Fűtőteljesítmény (kW)

2,8 + 2,8

2,7 + 3,1

2,7 + 2,7 + 3,0

5,6
3,8

5,6
3,8

5,1
3,8

SEER
SCOP
Zajszint (min. beltéri) (dB(A))

26

26

26

Beltéri egység:

82 X 27 X 17

82 X 27 X 17

87 X 28 X 18

Kültéri egység:

95 X 70 X 40

95 X 70 X 40

98 X 79 X 43
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LÉGKONDICIONÁLÓK
Mobil légkondicionálók - PACW9COL • PACW9HP • PACW12CO

TULAJDONSÁGOK:
• 6. Érzék intelligens vezérlés
• Páramentesítő funkció
• 1 W-os StandBy mód
• Turbo (Jet) hűtés
• Auto-újraindítás
• Alvás üzemmód
• Around-U funkció
• „Víztartály megtelt” jelzőfény
TARTOZÉKOK: (szűrők)
• Mosható, antibakteriális
• HEPA

MŰSZAKI ADATOK:

PACW9COL

PACW9HP

PACW12CO

Energiaosztály (hűtés)

A

A+

A

Energiaosztály (fűtés)

-

-

-

Hűtőteljesítmény (kW)

2,8

3,0

3,5

Fűtőteljesítmény (kW)

-

2,0

-

50

50

50

45X74X40

45X74X40

45X74X40

Zajszint (min. beltéri) (dB(A))
Készülékméret:

Mobil légkondicionálók - PACB9CO • PACB12HP

TULAJDONSÁGOK:
• 6. Érzék intelligens vezérlés
• Páramentesítő funkció
• 1 W-os StandBy mód
• Turbo (Jet) hűtés
• Auto-újraindítás
• Alvás üzemmód
• Around-U funkció
• „Víztartály megtelt” jelzőfény
TARTOZÉKOK: (szűrők)
• Mosható, antibakteriális
• HEPA

MŰSZAKI ADATOK:

PACB9CO

PACB12HP

Energiaosztály (hűtés)

A

A+

Energiaosztály (fűtés)

-

-

Hűtőteljesítmény (kW)

3,0

3,5

-

2,0

Fűtőteljesítmény (kW)
Zajszint (min. beltéri) (dB(A))
Készülékméret:

50

50

45X74X40

45X74X40
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MÁRKASZERVIZEK
A Whirlpool az Ön kényelmét szolgáló, magas szintű, személyes gondoskodást és
figyelmet garantáló Márkaszerviz-hálózatot biztosít. Ez azt jelenti, hogy a minőség
felfedezésén túl a tökéletes nyugalom érzését is megismerheti.
Szervizhálózatunk kiemelt szolgáltatásaival áll az Ön rendelkezésére, legyen az
akár beüzemelés, garancia utáni javítás vagy a készülékek használatához illetve
karbantartásához szükséges kiemelt minőségű kiegészítők forgalmazása.
Számunkra fontos, hogy termékeink a legnagyobb megelégedettség mellett
a lehető leghosszabb ideig álljanak az Önök szolgálatában.
Európaszerte számos Whirlpool márkaszerviz működik,
ahol a javítást a Whirlpool készülékekre szakosodott,
a gyártó által képzett szakemberek végzik eredeti Whirlpool
alkatrészek felhasználásával.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei:
• Telefonszám: +36 1 999 5000 *
• E-mail:
ugyfelszolgalat@whirlpool.com
• Weboldal:
www.whirlpoolszerviz.hu
* Telefonon munkanapokon 8:00 és 18:00 óra között várjuk hívását.

Kérem, tekintse meg a Whirlpool hivatalos weboldalát: www.whirlpool.hu

Whirlpool Magyarország Kft.
1117 Budapest, Bercsényi utca 25.
www.whirlpool.hu

A terméktulajdonságok és a technikai információk tájékoztató jellegűek, a műszaki adatok és a felszereltség változtatásának jogát korlátlanul
fenntartjuk! A katalógusban szereplő termékválaszték az év során előzetes jelzés nélkül is változhat. Bár mindent megtettünk annak érdekében,
hogy a nyomdába kerülés idején a katalógusban szereplő információk helyesek legyenek, a Whirlpool Magyarország Kft. nem vállal felelősséget az
esetleges nyomdai hibákért, vagy olyan eltérésekért, amelyek a nyomdába kerülés után láttak napvilágot! Mivel a nyomtatás korlátozza a színek élethű
megjelenítését, ezért a katalógusban szereplő készülékszínek csak irányadók, eltérhetnek a valóságtól! Ha bizonyos funkciók, színek vagy méretek
fontosak az Ön számára, kérjük, vásárlás előtt forduljon bizalommal Whirlpool értékesítő partnereinkhez vagy a központi ügyfélszolgálathoz.
A készülékek energiaosztály-besorolása és fogyasztási adataik közlése az időközben érvénybelépő 2010/30/EU irányelv és az azt szabályozó
(1059-1061/2010/EU) rendeletek alapján került meghatározásra, így az azonos megjelölésű termékre korábban közölt adatoktól eltérés lehetséges.

