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BEÉPÍTHE TŐ
SÜTŐK
Egyedülálló kivitel
Soha nem volt még ennyire egyszerű kiváló sütési
eredményeket elérni. Sütési funkciók komplett
választéka áll rendelkezésére, hogy kedvenc sütője
mellett igazi séffé válhasson! Ételei omlóssá válnak
belül, miközben külsejük pont annyira lesz ropogós,
mint ahogyan azt Ön megálmodta.
A Whirlpool sütők új, elegáns designja az Ön
konyhájának is tökéletes ékévé válik, miközben
páratlan minőséget garantál.
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ÚJ FELHASZNÁLÓI FELÜLET A SÜTÉS
ÚJ KORSZAKÁHOZ VEZETI
Az intelligens új felhasználói felület segítségével Ön teljes kontrollt tud gyakorolni a sütés igazán kreatív élménye
felett, továbbá információkat nyerhet róla.

FUSION ÉS AMBIENT SÜTŐK DIGITÁLIS
ÉS 6. ÉRZÉK SZÖVEGGEL SEGÍTETT KIJELZŐJE.
Az érzékeny érintőpanel segítségével könnyel el lehet igazodni a menüben, hiszen a sütővel innovatív módon
és könnyen lehet kommunikálni, továbbá a sütés folyamatát maximálisan lehet kontrollálni.
• Érintéssel vezérletz és gombbal vezérelt interfész, amely használat közben világít, illetve a vezérlő gombok és
tárcsák is világítanak
• Szöveggel és fehér ikonokkal ellátott digitális kijelző
• Nyelvválasztás
• A tálcaelhelyezés kijelzése
• Közvetlen link a kedvenc funkciókhoz
• Interaktív sütés beállítási útmutató
• 30 memóriában tárolt recept funkció
• Sütés vége kijelző
• Maradékhő-kijelző
• Speciális funkciók.
Az érzékeny érintőpanel segítségével könnyel el lehet
igazodni a menüben, hiszen a sütővel innovatív módon
és könnyen lehet kommunikálni, továbbá a sütés
folyamatát maximálisan lehet kontrollálni.
• Érintéssel vezérletz és gombbal vezérelt interfész,
amely használat közben világít, illetve a vezérlő
gombok és tárcsák is világítanak
• Szöveggel és fehér ikonokkal ellátott digitális kijelző
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•
•
•
•
•
•
•

Nyelvválasztás
A tálcaelhelyezés kijelzése
Közvetlen link a kedvenc funkciókhoz
Interaktív sütés beállítási útmutató
30 memóriában tárolt recept funkció
Sütés vége kijelző
Maradékhő-kijelző
Speciális funkciók.

FELHASZNÁLÓI FELÜLET • BEÉPÍTHETŐ SÜTŐK

INTELLIGENS FELHASZNÁLÓI FELÜLETEK: A 6. ÉRZÉK PROGRAMOZÓ.
A Whirlpool hisz a sokféleségben és abban, hogy a konyha örömet okoz.
Minél több opcióval lehet kísérletezni, annál élvezetesebb az egész mind a szakácsok, mind az étkezők számára.
Ezért hozott létre a Whirlpool egy egész sor intelligens felhasználói felületet, hogy óvó szemekkel figyelemmel
lehessen kísérni a sütést és világos, rendszeres új információkat lehessen nyerni róla: a legkiemelkedőbb példa a
teljesen új és rendkívül innovatív Absolute 6. ÉRZÉK programozó.
Ez az egyetlen érintkezési elem Ön és a sütő között: az „elforgatás és megerősítés” módszer ténylegesen megengedi,
hogy Ön mindössze 3 egyszerű lépésben el tudja indítani az adott funkciót és kiváló eredményeket kapjon a sütéssel.
•
•
•
•

Fehér ikonok, elektronikus felület
Funkció ikonok
Maradékhő-kijelző
Ételkategóriák

• Olyan speciális funkciók, mint a kiolvasztás,
tányérmelegítés stb.
• Automatikus pizza- és kenyérsütő programok.

FUSION ÉS AMBIENT SÜTŐK DIGITÁLIS KIJELZŐVEL ÉS IKONOKKAL.
A sütők mind az alap, mind a fejlett sütési módszerekhez tökéletesek. Sőt, közvetlen hozzáférést biztosítanak azok
funkcióihoz és megengedik, hogy Ön az LCD kijelzőn keresztül a sütés összes paraméterét figyelemmel tudja kísérni.
• Fehér ikonok, elektronikus felület
• Funkció ikonok
• A tálcaelhelyezés kijelzése

• Maradékhő-kijelző Olyan speciális funkciók, mint a
kiolvasztás, tányérmelegítés stb.
• Automatikus pizza- és kenyérsütő programok.
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iXeliumTM
Fedezze fel az ellenálló
konyhai bevonatot.
A teljes iXelium™ készlet a legelső, a legjobb , és csak a konyhához van beállítva. A Whirlpool egyedi, a
karcolásokkal szemben rendkívül ellenálló, könnyen tisztítható felülete az idő múlásával is ragyogó marad.

Egyedi elegancia az egész konyhában.
A Whirlpool az iXelium™ megoldást alkalmazó fantasztikus új készülékek sorozatát mutatja be.
Az a szabadalmaztatott, kiváló technológiájú felület, amely soha nem veszít a fényéből.
A iXelium™ készülékek teljes sorozata, amely egy sütőből, mikrohullámú sütőből, főzőlapból és páraelszívóból,
valamint melegítő fiókból és kávéfőző gépből áll, a kiváló teljesítményt
és a könnyű használatot azzal a tartós szépséggel vegyíti, amelyet csak az iXelium™ tud kínálni.
Piacvezető innováció.
Az iXelium™ csak a Whirlpoolnál kapható.. A hagyományos rozsdamentes acél vagy ujjlenyomat mentes felületekkel
ellentétben ez a forradalmian új anyag a rozsdamentes acélfelületek exkluzív nanotechnológiás kezelésével jött létre.
A kapott eredmény egy olyan felület, amely rendkívüli mértékben ellenáll a karcolásoknak, hihetetlenül könnyen
tisztítható és az idő múlásával is gyönyörű marad.
Fantasztikusan ellenáll a karcolásoknak.
A karcolásmentességgel kapcsolatos független tesztekben* az iXelium™ az összes többi felületnél jobbnak bizonyult –
17 szinttel ellenállóbb volt
a karcolásokkal szemben, mint a bevonat nélküli normál rozsdamentes acél.
Egy élethosszig tartó gyönyörűség minden tekintetben.
Az iXelium™ készülékek sorozata úgy lett kialakítva, hogy ne csak tartós legyen, hanem az idők során szép is maradjon.
Minden egyes iXelium™ felület minden egyes centiméterét ugyanaz az egyedi bevonat védi, így a készülékek sokéves
használatot követően is elképesztőek maradnak. Az iXelium™ 11-szer jobban ellenáll a magas hőmérsékleteknek, mint
a bevonat nélküli rozsdamentes acél*, ez tehát gátolja, hogy besárguljon.
Hihetetlenül könnyen tisztítható felület.
2-szer könnyebb megtisztítani,
mint a bevonat nélküli rozsdamentes acélt**.

SÁRGULÁS
ÉS KARCOLÁSOK
EGYÉB
FELÜLETEK

Egyéb felületek

Ezeket a teszteket a TÜV Rheinland Italia laboratóriumában végezték el. A TÜV Rheinland Italia, a TÜV Rheinland Csoport egyik tagja – 60 országban lévő, több, mint 300 irodájával – több, mint
130 éve globális vezető a termékek, szolgáltatások és vállalati rendszerek független biztonsági és minőségi tanúsításában.
**
A TÜV Rheinland Italy által elvégzett teszt.
*
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A legjobb tulajdonságok sütéshez
73 LITERES SÜTŐTÉR
Egy tágas 73 literes sütőtér és 5 különböző szinten elhelyezhető több sütőrács. A Fusion sütő
termékcsalád a belső sütőtér rugalmas használatát teszi lehetővé, hogy élvezni lehessen a korlátlan
sütés élményét.
TELESZKÓPOS SÍNEK
A teleszkópos sínek kialakításakor a behelyezésnek és a tartozékok kivételének a megkönnyítése volt
a szempont. Valóban, a sínek könnyen kivehetők és lehetővé teszik, hogy erőfeszítés nélkül lehessen
behelyezni és kivenni a csöpögtető tálcákat és a rácsokat, és ezáltal tökéletesen kontrollálni a sütés
folyamatát.
A FELBILLENÉST MEGAKADÁLYOZÓ RÁCSOK.
A sínek legfrissebb kialakítása és a rácsok felbillenést megakadályozó új szerkezete lehetővé teszi, hogy
a tálcák tökéletesen stabilan álljanak meg a felületen.
TELJES ÜVEGEZETT BELSŐ AJTÓ.
A laposüveg felületből készült belső sütőajtó sima, lapos és rendkívül könnyen tisztítható. Ráadásul
az ajtó felhasználható praktikus alátámasztásként.

LÁGYAN CSUKÓDÓ AJTÓK
A lágyan csukódó rendszernek köszönhetően
az ajtóra gyakorolt enyhe nyomással a
sütőajtó zaj nélkül, sima mozgással magától
becsukódik.
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A legintuitívabb tisztítási
megoldások
A Whirlpool is tudja, hogy a sütő tisztítása nem tartozik senki kedvencei közé. Pontosan ezért törekszik rá, hogy
ez a folyamat a lehető leggyorsabb és legegyszerűbb legyen. Ezek az alapelvek hívták életre azokat az intelligens
megoldásokat, amelyekkel megváltozik a sütőtisztításról alkotott negatív véleménye!

Pirolitikus tisztítás - Magas hőmérséklet a szennyeződés erőfeszítés nélküli eltávolításához.
Az öntisztító üzemmód beállításakor a pirolitikus sütő belseje rendkívül magas hőmérsékletet (kb. 470°-ot)
ér el, amelyen az ételmaradékok mind hamuvá válnak, ez pedig egy nedves szivacs segítségével könnyen
letörölhető. Az öntisztító program időtartama a szennyezettség szintjétől függően 75-től 120 percig tart.
Ráadásul a program alatt keletkezett füstöket és gázokat egy különleges szűrő megsemmisíti. A pirolitikus
sütők – hogy ellen tudjanak állni a magas hőmérsékleteknek és gondoskodjanak a biztonságról -, egy
speciális tömítéssel és teljesen szellőztetett, négy réteggel bevont üvegezett ajtóval vannak felszerelve, ami
által a sütő külső része mindig biztonságos hőmérsékleten marad.
Különleges zománcozott bevonat a legdurvább szennyeződés eltávolítására.
A Fusion sütők termékcsaládja tartozékként katalitikus öntisztító panelekkel vannak ellátva. Ezek a panelek
különleges mikroporózus zománcbevonattal vannak ellátva, amely a legmakacsabb kifröccsent zsírfoltokat
is felszívja. A katalitikus öntisztító panelek külön vásárolhatóak meg a Whirlpool vevőszolgálatnál.

SMARTCLEAN™
ERŐFESZÍTÉS NÉLKÜLI, GYORS ÉS
ÖKOLOGIKUS TISZTÍTÁS.
Az innovatív SmartClean™ technológia mindössze
35 perc alatt alaposan és hatékonyan kitisztítja a
sütőt, nem hagy szagokat és semmilyen tisztítószer
használatára nincs szükség.
A SmartClean™ technológia egy könnyen
tisztítható különleges zománccal működik együtt
és egy olyan speciális programot futtat le, amellyel
mindig tökéletes eredményeket lehet elérni a
tisztításnál. A felhasználónak egyszerűen 200 cl
vizet kell betennie a sütőtérbe, ki kell választani és
el kell indítania a SmartClean™funkciót. Amikor a
program 35 perc elteltével lejár, a sütő belseje egy
nedves szivaccsal tökéletesen tisztára törölhető.
Alacsony hőmérséklet az igen magas energia
megtakarításért.
A gyors, alacsony hőmérsékleten végzett vízgőzös
programnak köszönhetően ezzel a környezetbarát
megoldással mindig szépen le lehet szedni a sütőre
rakodott szennyeződést, amikor csak szükség van
rá. Valójában a SmartClean™ minimális hatást
gyakorol a környezetre, mivel akár 94%-nyi energiát
takarít meg*.
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*Whirlpool pirolitikus sütőhöz hasonlítva.
*Whirlpool pirolitikus sütőhöz hasonlítva.
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STARCLEAN TECHNOLÓGIA

Alap bevonat

Fémszerkezet

A StarClean™ a legelső olyan környezetbarát technológia, amely jelentős javulást hozott a sütők
megtisztítása és a tisztítószerek használatának elkerülése terén. Ez a környezetbarát megoldás
egy különleges bevonatból áll. A bevonat megőrzi a sütő belsejének fényét, és mindig a legjobb
teljesítményt nyújtja. Ezenkívül a szennyezést taszító exkluzív nano-felületkezelés miatt az üvegajtó
kristálytiszta marad.
A StarClean™ technológia egy ökológiai tisztítási programot kínál, amely alacsony hőmérsékleten
mindössze 35 percig dolgozik anélkül, hogy vegyszereket használna.
A használónak mindössze a kapott kendőt kell behelyeznie a sütőtér aljára, 3,5 dl vizet kell ráöntenie és
beállítania a StarClean tisztítóprogramot. 20 percnyi 90 °C-os kezelést és 15 percnyi lehűlést követően
a sütőtér belseje könnyen letörölhető egy nedves szivaccsal.
Egy pirolitikus programmal összehasonlítva a StarClean™ program 97%-nyi energiát takarít meg
a legjobb tisztítási eredmények biztosítása mellett.
TISZTÍTÁSI TESZT EREDMÉNYEI.
Amint a labortesztek mutatják, a sütő felülete szuper tisztasági eredményeket produkál: a paradicsomot 15-ször
könnyebben lehet eltávolítani, mint egy hagyományos Whirlpool sütőről, míg a vajat és az olajat 11-szer könnyebben.

Paradicsom

Hagyományos
Whirlpool
sütő

Olaj/vaj

Starclean™
technológia

Hagyományos
Whirlpool
sütő

Starclean™
technológia
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A választás teljes szabadsága
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

GYORS ELŐMELEGÍTÉS
A sütő gyors előmelegítéséhez. A már
előmelegített sütő automatikusan beállítja
a hagyományos funkciót és ekkor be lehet
helyezni az ételt.
HAGYOMÁNYOS FUNKCIÓK
Hagyományos
A hagyományos alsó és felső hőállóság ideális az
olyan hagyományos ételek elkészítéséhez, mint a
sült hús, a lasagne, a hal és a baromfi.
Hőlégbefúvás
Ugyanolyan hőmérsékletet igénylő különféle
ételek (például halak, zöldségek, sütemények)
sütéséhez egyszerre két tartószinten. Ez a funkció
megakadályozza, hogy az ízek az egyik
ételből átkerüljenek a másikba.
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Grill
Használja a grillfunkciót karaj, rablóhús, kolbász
sütéséhez, csőben sült zöldség készítéséhez és
kenyérpirításhoz.
Légkeveréses sütés
Húsok, illetve folyékony töltelékű (édes vagy sós)
piték egy szinten történő sütése.
Ez a funkció szakaszos és kímélő ventilátoros
rásegítést használ, ami megakadályozza az ételek
túlzott kiszáradását.
TURBÓGRILL
Nagy egybesült húsok sütéséhez (báránycomb,
marhahús, csirke) a középső tartószinteken,
előmelegítés nélkül. Ajánlott cseppfogó tálcát
használni a húslé összegyűjtésére. Ha jár a
sütőhöz, nyárs is használható ezzel a funkcióval.

FUNKCIÓK - BEÉPÍTHETŐ SÜTŐK

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

KIOLVASZTÁS

MAXI SÜTÉS

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

A Whirlpool Maxi sütés funkciója egyensúlyba hozza
a felső és alsó fűtőelem működését, így a sütő
fokozatosan és egyenletesen melegszik fel. Ennek
köszönhetően az egyébként nehezen átsülő nagyobb
darab húsok sütése is jobban kézben tartható.
Az eredmény a puha, omlós hús, amely belül teljesen
átsült, kívül pedig tökéletesen ropogós.

MELEGEN TARTÁS
Az éppen elkészült ételek (pl. hús, zsiradékban
sült ételek vagy kosárkák) forrón és ropogósan
tartásához. Az ételt a középső tartószintre kell
helyezni. Ez a funkció nem indul el, ha a sütőtér
hőmérséklete 65 °C felett van.
KELESZTÉS
Édes vagy pikáns tészták optimális kelesztéséhez,
a második tartószinten, előmelegítés nélkül.
A minőségi kelesztésről gondoskodás miatt ez
a funkció addig nem kapcsolható be, amíg a sütő
egy előző sütőprogram után még forró.

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

KÉSZÉTELEK
Ez a funkció a készételek sütésére specializálódott
amely akár szobahőmérsékletű akár fagyasztott
állapotban is a készülékbe helyezhető (kekszes
sütemények, torta masszák, péksütemények).
Gyors és kíméletes sütést tesz lehetővé, amely az
ételek újramelegítésére is alkalmas.

ECO HŐLÉGBEFÚVÁS
Töltött sültek és húsételek egyetlen polcon
való sütéséhez ajánlott. Ez a funkció szakaszos,
alacsony fordulatszámú hőlégbefúvással
támogatja a sütési folyamatot, elkerülve ezáltal
az ételek kiszáradását. Annak érdekében, hogy
maximális energia hatékonyságot érhessen el,
nem ajánlott, hogy kinyissa az ajtót a sütési
folyamat alatt.

13

BEÉPÍTHETŐ SÜTŐK IXELIUM™ FELÜLETTEL

AKZM 8380/IXL

Fusion design
ALAPTULAJDONSÁGOK:
• Magyar nyelvű szöveges - grafikus,
érintőszenzoros kijelző
• Multifunkciós sütő (8+ sütési program)
• Elektronikus hőmérséklet szabályozás
• 6. Érzék funkció 30 automatikus recepttel
• StarClean (hidrolitikus) sütőtisztítás
• Finoman csukódó sütőajtó
• Teleszkópos sütősín (2 szintes)

AKZM 6690/IXL

TARTOZÉKOK:
• Grillrács; Zsírfogó tálca; Süteményes tálca

Fusion design
ALAPTULAJDONSÁGOK:
• Magyar nyelvű szöveges - grafikus, érintőszenzoros kijelző
• Multifunkciós sütő (8+ sütési program)
• Elektronikus hőmérséklet szabályozás
• 6. Érzék funkció 30 automatikus recepttel
• Pirolitikus sütőtisztítás
• Finoman csukódó sütőajtó
• Forgónyárs
• Teleszkópos sütősín (2 szintes)

AKZM 6600/IXL

SÜTÉSI PROGRAMOK:
• Hagyományos funkciók: gyors
előmelegítés, alsó-felső sütés, grill,
turbogrill, hőlégbefúvás, légkeverés
• Speciális funkciók: kiolvasztás, melegen
tartás, kelesztés, sütés több szinten, XXL
méretű hússütés, fagyasztott ételkészítés

SÜTÉSI PROGRAMOK:
• Hagyományos funkciók: gyors
előmelegítés, alsó-felső sütés, grill,
turbogrill, hőlégbefúvás, légkeverés
• Speciális funkciók: kiolvasztás, melegen
tartás, kelesztés, sütés több szinten, XXL
méretű hússütés, fagyasztott ételkészítés,
ECO hőlégbefúvás
TARTOZÉKOK:
• Grillrács; Zsírfogó tálca

Fusion design
ALAPTULAJDONSÁGOK:
• Magyar nyelvű szöveges - grafikus,
forgatógombos kijelző
• Multifunkciós sütő (8+ sütési program)
• Elektronikus hőmérséklet szabályozás
• 6. Érzék funkció 30 automatikus recepttel
• Pirolitikus sütőtisztítás
• Finoman csukódó sütőajtó
• Húshőmérő
• Teleszkópos sütősín (2 szintes)

hússzonda

14

SÜTÉSI PROGRAMOK:
• Hagyományos funkciók: gyors
előmelegítés, alsó-felső sütés, grill,
turbogrill, hőlégbefúvás, légkeverés
• Speciális funkciók: kiolvasztás, melegen
tartás, kelesztés, sütés több szinten, XXL
méretű hússütés, fagyasztott ételkészítés
TARTOZÉKOK:
• Grillrács; Süteményes tálca; Zsírfogó tálca

BEÉPÍTHETŐ SÜTŐK IXELIUM™ FELÜLETTEL

AKZM 6630/IXL

Fusion design
ALAPTULAJDONSÁGOK:
• Magyar nyelvű szöveges - grafikus,
érintőszenzoros kijelző
• Multifunkciós sütő (8+ sütési program)
• Elektronikus hőmérséklet szabályozás
• 6. Érzék funkció 30 automatikus recepttel
• Finoman csukódó sütőajtó
• Katalitikus sütőtisztítás
• Teleszkópos sütősín (2 szintes)

AKZM 6620/IXL

TARTOZÉKOK:
• Grillrács; Süteményes tálca; Zsírfogó tálca

Fusion design
ALAPTULAJDONSÁGOK:
• Magyar nyelvű szöveges - grafikus,
forgatógombos kijelző
• Multifunkciós sütő (8+ sütési program)
• Elektronikus hőmérséklet szabályozás
• 6. Érzék funkció 30 automatikus recepttel
• Katalitikus sütőtisztítás
• Finoman csukódó sütőajtó
• Teleszkópos sütősín (2 szintes)

AKZM 6540/IXL

SÜTÉSI PROGRAMOK:
• Hagyományos funkciók: gyors
előmelegítés, alsó-felső sütés,
grill, turbogrill, hőlégbefúvás, légkeverés
• Speciális funkciók: kiolvasztás, melegen
tartás, kelesztés, sütés több szinten, XXL
méretű hússütés, fagyasztott ételkészítés

SÜTÉSI PROGRAMOK:
• Hagyományos funkciók: gyors
előmelegítés, alsó-felső sütés, grill,
turbogrill, hőlégbefúvás, légkeverés
• Speciális funkciók: kiolvasztás, melegen
tartás, kelesztés, sütés több szinten, XXL
méretű hússütés, fagyasztott ételkészítés
TARTOZÉKOK:
• Grillrács; Süteményes tálca; Zsírfogó tálca

Fusion design
ALAPTULAJDONSÁGOK:
• Szimbólumos kijelző, süllyeszthető
forgatógombokkal
• Multifunkciós sütő (8+ sütési program)
• Elektronikus hőmérséklet szabályozás
• Finoman csukódó sütőajtó
• Süllyeszthető kezelőgombok

SÜTÉSI PROGRAMOK:
• Hagyományos funkciók: gyors
előmelegítés, alsó-felső sütés, grill,
turbogrill, hőlégbefúvás, légkeverés
• Speciális funkciók: kiolvasztás, melegen
tartás, kelesztés,
ECO hőlégbefúvás, XXL méretű hússütés,
pizza/kenyér sütés
TARTOZÉKOK:
• Grillrács; Zsírfogó tálca
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BEÉPÍTHETŐ SÜTŐK

AKZM 8480 S

Absolute design
ALAPTULAJDONSÁGOK:
• Szaténezüst üvegfelület
• Dupla kijelző, intuitív vezérlés
• Multifunkciós sütő (16 sütési program)
• Elektronikus hőmérséklet szabályozás
• 6. Érzék funkció 6 ételkategóriára
• Pirolitikus sütőtisztítás
• Finoman csukódó sütőajtó
• Teleszkópos sütősín (2 szintes)

SÜTÉSI PROGRAMOK:
• Hagyományos funkciók: gyors
előmelegítés, alsó-felső sütés, grill,
turbogrill, hőlégbefúvás, légkeverés
• Speciális funkciók: 6. Érzék sütési
programok 6 ételkategóriára (csőben
sültek, húsok, XXL méretű hússütés,
kenyér, pizza, tésztafélék), melegen
tartás, kelesztés, ECO hőlégbefúvás
TARTOZÉKOK:
• Grillrács; Zsírfogó tálca; Süteményes tálca

AKZM 8480 NB

Absolute design
ALAPTULAJDONSÁGOK:
• Fekete üvegfelület
• Dupla kijelző, intuitív vezérlés
• Multifunkciós sütő (16 sütési program)
• Elektronikus hőmérséklet szabályozás
• 6. Érzék funkció 6 ételkategóriára
• Pirolitikus sütőtisztítás
• Finoman csukódó sütőajtó
• Teleszkópos sütősín (2 szintes)

SÜTÉSI PROGRAMOK:
• Hagyományos funkciók: gyors
előmelegítés, alsó-felső sütés, grill,
turbogrill, hőlégbefúvás, légkeverés
• Speciális funkciók: 6. Érzék sütési
programok 6 ételkategóriára (csőben
sültek, húsok, XXL méretű hússütés,
kenyér, pizza, tésztafélék), melegen
tartás, kelesztés, ECO hőlégbefúvás
TARTOZÉKOK:
• Grillrács; Zsírfogó tálca, Süteményes tálca

AKZM 8480 WH

Absolute design
ALAPTULAJDONSÁGOK:
• Fehér üvegfelület
• Dupla kijelző, intuitív vezérlés
• Multifunkciós sütő (16 sütési program)
• Elektronikus hőmérséklet szabályozás
• 6. Érzék funkció 6 ételkategóriára
• Pirolitikus sütőtisztítás
• Finoman csukódó sütőajtó
• Teleszkópos sütősín (2 szintes)

SÜTÉSI PROGRAMOK:
• Hagyományos funkciók: gyors
előmelegítés, alsó-felső sütés, grill,
turbogrill, hőlégbefúvás, légkeverés
• Speciális funkciók: 6. Érzék sütési
programok 6 ételkategóriára (csőben
sültek, húsok, XXL méretű hússütés,
kenyér, pizza, tésztafélék), melegen
tartás, kelesztés, ECO hőlégbefúvás
TARTOZÉKOK:
• Grillrács; Zsírfogó tálca, Süteményes tálca
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BEÉPÍTHETŐ SÜTŐK

AKZM 8480 IX

Absolute design
ALAPTULAJDONSÁGOK:
• Ujjlenyomatmentes inox felület
• Dupla kijelző, intuitív vezérlés
• Multifunkciós sütő (16 sütési program)
• Elektronikus hőmérséklet szabályozás
• 6. Érzék funkció 6 ételkategóriára
• Pirolitikus sütőtisztítás
• Finoman csukódó sütőajtó
• Teleszkópos sütősín (2 szintes)

SÜTÉSI PROGRAMOK:
• Hagyományos funkciók: gyors
előmelegítés, alsó-felső sütés, grill,
turbogrill, hőlégbefúvás, légkeverés
• Speciális funkciók: 6. Érzék sütési
programok 6 ételkategóriára (csőben
sültek, húsok, XXL méretű hússütés,
kenyér, pizza, tésztafélék), melegen
tartás, kelesztés, ECO hőlégbefúvás
TARTOZÉKOK:
• Grillrács; Zsírfogó tálca, Süteményes tálca

AKZM 8420 IX

Absolute design
ALAPTULAJDONSÁGOK:
• Ujjlenyomatmentes inox felület
• Dupla kijelző, intuitív vezérlés
• Multifunkciós sütő (16 sütési program)
• Elektronikus hőmérséklet szabályozás
• 6. Érzék funkció 6 ételkategóriára
• SmartClean (hidrolitikus) tisztítás
• Finoman csukódó sütőajtó
• Teleszkópos sütősín (2 szintes)

SÜTÉSI PROGRAMOK:
• Hagyományos funkciók: gyors
előmelegítés, alsó-felső sütés, grill,
turbogrill, hőlégbefúvás, légkeverés
• Speciális funkciók: 6. Érzék sütési
programok 6 ételkategóriára (csőben
sültek, húsok, XXL méretű hússütés,
kenyér, pizza, tésztafélék), melegen
tartás, kelesztés, ECO hőlégbefúvás
TARTOZÉKOK:
• Grillrács; Zsírfogó tálca, Süteményes tálca
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BEÉPÍTHETŐ SÜTŐK

AKZ 6270/IX

Absolute design
ALAPTULAJDONSÁGOK:
• Ujjlenyomatmentes inox felület
• Dupla kijelző, intuitív vezérlés
• Multifunkciós sütő (16 sütési program)
• Elektronikus hőmérséklet szabályozás
• 6. Érzék funkció 6 ételkategóriára
• Pirolitikus sütőtisztítás
• Finoman csukódó sütőajtó
• Teleszkópos sütősín

SÜTÉSI PROGRAMOK:
• Hagyományos funkciók: gyors
előmelegítés, alsó-felső sütés, grill,
turbogrill, hőlégbefúvás, légkeverés
• Speciális funkciók: 6. Érzék sütési
programok 6 ételkategóriára (csőben
sültek, húsok, XXL méretű hússütés,
kenyér, pizza, tésztafélék), melegen
tartás, kelesztés, ECO hőlégbefúvás
TARTOZÉKOK:
• Grillrács; Süteményes tálca; Zsírfogó tálca

65

AKZ 6230/IX

Absolute design
ALAPTULAJDONSÁGOK:
• Ujjlenyomatmentes inox felület
• Dupla kijelző, intuitív vezérlés
• Multifunkciós sütő (16 sütési program)
• Elektronikus hőmérséklet szabályozás
• 6. Érzék funkció 6 ételkategóriára
• Katalitikus sütőtisztítás
• Finoman csukódó sütőajtó
• Teleszkópos sütősín

SÜTÉSI PROGRAMOK:
• Hagyományos funkciók: gyors
előmelegítés, alsó-felső sütés, grill,
turbogrill, hőlégbefúvás, légkeverés
• Speciális funkciók: 6. Érzék sütési
programok 6 ételkategóriára (csőben
sültek, húsok, XXL méretű hússütés,
kenyér, pizza, tésztafélék), melegen
tartás, kelesztés, ECO hőlégbefúvás
TARTOZÉKOK:
• Grillrács; Süteményes tálca; Zsírfogó tálca

65

AKZ 6230/S

Absolute design
ALAPTULAJDONSÁGOK:
• Szaténezüst üvegfelület
• Dupla kijelző, intuitív vezérlés
• Multifunkciós sütő (16 sütési program)
• Elektronikus hőmérséklet szabályozás
• 6. Érzék funkció 6 ételkategóriára
• Katalitikus sütőtisztítás
• Finoman csukódó sütőajtó
• Teleszkópos sütősín

SÜTÉSI PROGRAMOK:
• Hagyományos funkciók: gyors
előmelegítés, alsó-felső sütés, grill,
turbogrill, hőlégbefúvás, légkeverés
• Speciális funkciók: 6. Érzék sütési
programok 6 ételkategóriára (csőben
sültek, húsok, XXL méretű hússütés,
kenyér, pizza, tésztafélék), melegen
tartás, kelesztés, ECO hőlégbefúvás
TARTOZÉKOK:
• Grillrács; Süteményes tálca; Zsírfogó tálca

65
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BEÉPÍTHETŐ SÜTŐK

AKZ 6230/WH

Absolute design
ALAPTULAJDONSÁGOK:
• Fehér üvegfelület
• Dupla kijelző, intuitív vezérlés
• Multifunkciós sütő (16 sütési program)
• Elektronikus hőmérséklet szabályozás
• 6. Érzék funkció 6 ételkategóriára
• Katalitikus sütőtisztítás
• Finoman csukódó sütőajtó
• Teleszkópos sütősín

SÜTÉSI PROGRAMOK:
• Hagyományos funkciók: gyors
előmelegítés, alsó-felső sütés, grill,
turbogrill, hőlégbefúvás, légkeverés
• Speciális funkciók: 6. Érzék sütési
programok 6 ételkategóriára (csőben
sültek, húsok, XXL méretű hússütés,
kenyér, pizza, tésztafélék), melegen
tartás, kelesztés, ECO hőlégbefúvás
TARTOZÉKOK:
• Grillrács; Süteményes tálca; Zsírfogó tálca

65

AKZ 6230/NB

Absolute design
ALAPTULAJDONSÁGOK:
• Fekete üvegfelület
• Dupla kijelző, intuitív vezérlés
• Multifunkciós sütő (16 sütési program)
• Elektronikus hőmérséklet szabályozás
• 6. Érzék funkció 6 ételkategóriára
• Katalitikus sütőtisztítás
• Finoman csukódó sütőajtó
• Teleszkópos sütősín

SÜTÉSI PROGRAMOK:
• Hagyományos funkciók: gyors
előmelegítés, alsó-felső sütés, grill,
turbogrill, hőlégbefúvás, légkeverés
• Speciális funkciók: 6. Érzék sütési
programok 6 ételkategóriára (csőben
sültek, húsok, XXL méretű hússütés,
kenyér, pizza, tésztafélék), melegen
tartás, kelesztés, ECO hőlégbefúvás
TARTOZÉKOK:
• Grillrács; Süteményes tálca; Zsírfogó tálca

65

AKZ 6220/IX

Absolute design
ALAPTULAJDONSÁGOK:
• Ujjlenyomatmentes inox felület
• Dupla kijelző, intuitív vezérlés
• Multifunkciós sütő (16 sütési program)
• Elektronikus hőmérséklet szabályozás
• 6. Érzék funkció 6 ételkategóriára
• SmartClean (hidrolitikus) sütőtisztítás
• Finoman csukódó sütőajtó
• Teleszkópos sütősín

SÜTÉSI PROGRAMOK:
• Hagyományos funkciók: gyors
előmelegítés, alsó-felső sütés, grill,
turbogrill, hőlégbefúvás, légkeverés
• Speciális funkciók: 6. Érzék sütési
programok 6 ételkategóriára (csőben
sültek, húsok, XXL méretű hússütés,
kenyér, pizza, tésztafélék), melegen
tartás, kelesztés, ECO hőlégbefúvás
TARTOZÉKOK:
• Grillrács; Süteményes tálca; Zsírfogó tálca

65
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BEÉPÍTHETŐ SÜTŐK

AKP 7460/IX

Absolute design
ALAPTULAJDONSÁGOK:
• Ujjlenyomatmentes inox felület
• Digitális kijelző, süllyeszthető
kezelőgombokkal
• Multifunkciós sütő (8 sütési program)
• Katalitikus sütőtisztítás
• Finoman csukódó sütőajtó
• Teleszkópos sütősín

SÜTÉSI PROGRAMOK:
• Hagyományos funkciók: alsó-felső sütés,
grill, turbogrill, hőlégbefúvás, légkeverés,
alsó sütés és légkeverés,
csak alsó sütés
• Speciális funkció: kiolvasztás
TARTOZÉKOK:
• Grillrács; Süteményes tálca; Zsírfogó tálca

65

AKP 745/IX

Absolute design
ALAPTULAJDONSÁGOK:
• Ujjlenyomatmentes inox felület
• Digitális kijelző, süllyeszthető
kezelőgombokkal
• Multifunkciós sütő (8 sütési program)
• SmartClean (hidrolitikus) sütőtisztítás
• Teleszkópos sütősín

SÜTÉSI PROGRAMOK:
• Hagyományos funkciók: alsó-felső sütés,
grill, turbogrill, hőlégbefúvás, légkeverés,
alsó sütés és légkeverés,
csak alsó sütés
• Speciális funkció: kiolvasztás
TARTOZÉKOK:
• Grillrács; Süteményes tálca; Zsírfogó tálca

65

AKP 745/NB

Absolute design
ALAPTULAJDONSÁGOK:
• Fekete üvegfelület
• Digitális kijelző, süllyeszthető
kezelőgombokkal
• Multifunkciós sütő (8 sütési program)
• SmartClean (hidrolitikus) sütőtisztítás
• Teleszkópos sütősín

65
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SÜTÉSI PROGRAMOK:
• Hagyományos funkciók: alsó-felső sütés,
grill, turbogrill, hőlégbefúvás, légkeverés,
alsó sütés és légkeverés,
csak alsó sütés
• Speciális funkció: kiolvasztás
TARTOZÉKOK:
• Grillrács; Süteményes tálca; Zsírfogó tálca

BEÉPÍTHETŐ SÜTŐK

AKP 745/WH

Absolute design
ALAPTULAJDONSÁGOK:
• Fehér üvegfelület
• Digitális kijelző, süllyeszthető
kezelőgombokkal
• Multifunkciós sütő (8 sütési program)
• SmartClean (hidrolitikus) sütőtisztítás
• Teleszkópos sütősín

SÜTÉSI PROGRAMOK:
• Hagyományos funkciók: alsó-felső sütés,
grill, turbogrill, hőlégbefúvás, légkeverés,
alsó sütés és légkeverés,
csak alsó sütés
• Speciális funkció: kiolvasztás
TARTOZÉKOK:
• Grillrács; Süteményes tálca; Zsírfogó tálca

65

AKP 742/IX

Absolute design
ALAPTULAJDONSÁGOK:
• Ujjlenyomatmentes inox felület
• Digitális kijelző (zöld karakterszín)
• Multifunkciós sütő (8 sütési program)
• SmartClean (hidrolitikus) sütőtisztítás

SÜTÉSI PROGRAMOK:
• Hagyományos funkciók: alsó-felső sütés,
grill, turbogrill, hőlégbefúvás, légkeverés,
alsó sütés és légkeverés,
csak alsó sütés
• Speciális funkció: kiolvasztás
TARTOZÉKOK:
• Grillrács; Süteményes tálca; Zsírfogó tálca

65
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BEÉPÍTHETŐ SÜTŐK

AKP 462/IX

Actual design
ALAPTULAJDONSÁGOK:
• Ujjlenyomatmentes inox felület
• Invensys digitális kijelző
• Multifunkciós sütő (8 sütési program)
• Katalitikus sütőtisztítás
• 2 rétegű hűtött sütőajtó
• Teleszkópos sütősín
• Süllyeszthető kezelőgombok

SÜTÉSI PROGRAMOK:
• Hagyományos funkciók: alsó-felső sütés,
grill, turbogrill, hőlégbefúvás, légkeverés,
alsó sütés és légkeverés,
csak alsó sütés
• Speciális funkciók: kiolvasztás
TARTOZÉKOK:
• Grillrács; Süteményes tálca; Zsírfogó tálca

60

AKP 461/IX

Actual design
ALAPTULAJDONSÁGOK:
• Inox készülékszín
• Invensys digitális kijelző
• Multifunkciós sütő (8 sütési program)
• 2 rétegű hűtött sütőajtó
• Süllyeszthető kezelőgombok

SÜTÉSI PROGRAMOK:
• Hagyományos funkciók: alsó-felső sütés,
grill, turbogrill, hőlégbefúvás, légkeverés,
alsó sütés és légkeverés,
csak alsó sütés
• Speciális funkciók: kiolvasztás
TARTOZÉKOK:
• Grillrács; Süteményes tálca; Zsírfogó tálca

60

AKP 461/NB // AKP 461/WH

Actual design
ALAPTULAJDONSÁGOK:
• Fekete / fehér készülékszín
• Invensys digitális kijelző
• Multifunkciós sütő (8 sütési program)
• 2 rétegű hűtött sütőajtó
• Süllyeszthető kezelőgombok

SÜTÉSI PROGRAMOK:
• Hagyományos funkciók: alsó-felső sütés,
grill, turbogrill, hőlégbefúvás, légkeverés,
alsó sütés és légkeverés,
csak alsó sütés
• Speciális funkciók: kiolvasztás
TARTOZÉKOK:
• Grillrács; Süteményes tálca; Zsírfogó tálca

60
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RUSZTIKUS TERMÉKCSALÁD

AKP 295/JA // AKP 295/NA

Rusztikus design

AKP 288/JA // AKP 288/NA

Rusztikus design

60

53

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• Jázmin fehér / Antracit felület
• Rusztikus analóg programóra
• Multifunkciós sütő (8 sütési program)
• Katalitikus sütőtisztítás
• Teleszkópos sütősín (1 szintes)

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• Jázmin fehér / Antracit felület
• Rusztikus analóg programóra
• Multifunkciós sütő (8 sütési program)
• 3 rétegű hűtött sütőajtó

SÜTÉSI PROGRAMOK:
• Hagyományos funkciók: alsó-felső sütés, grill, turbogrill,
hőlégbefúvás, légkeverés, alsó sütés és légkeverés,
csak alsó sütés
• Speciális funkció: kiolvasztás

SÜTÉSI PROGRAMOK:
• Hagyományos sütési funkciók: alsó-felső sütés, grill, turbogrill,
hőlégbefúvás, légkeverés, alsó sütés és légkeverés,
csak alsó sütés
• Speciális funkciók: kiolvasztás

TARTOZÉKOK:
• Grillrács; Süteményes tálca; Zsírfogó tálca

TARTOZÉKOK:
• Grillrács; Zsírfogó tálca

AKR 551/JA // AKR 551/NA

Rusztikus design

Falra szerelhető, kürtős elszívó
Jázmin fehér / Antracit felület
60 cm széles
1 motor; Mechanikus vezérlés; Tolókapcsolós kezelés; 3 sebességfokozat; Beépített világítás*; Mosható alumínium zsírszűrő
• Keringtetéses elszívó teljesítmény (m3/h):
191-206-217
• Légkivezetéses elszívó teljesítmény (m3/h):
285-336-372

AKM 528/JA // AKM 528/NA

Rusztikus design

•
•
•
•

•
•
•
•

Önállóan beépíthető, 59 cm széles gáz főzőlap
Jázmin fehér / Antracit felület
4 gázégő
Öntöttvas edénytartó; Elöl elhelyezett kezelőgombok;
Egykezes automata szikragyújtás; Biztonsági szelep gázégőnként

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Bal első gázégő:
Bal hátsó gázégő:
Jobb hátsó gázégő:
Jobb első gázégő:
Max. gázteljesítmény (kW):
Gáz alapbeállítás:
Méretek (Mag.xSzél.xMély.):
Kivágási méretek (Szél.xMély.) (mm):

Zajszint, keringtetésnél (dBA):
Zajszint, légkeringetésnél (dBA):
Kivezetőcsonk átmérője (mm):
Motorteljesítmény (W):
Csatlakozási teljesítmény (W):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

57-61-65
62-64-65
125
130
210
520-720x600x515
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Normál; 64 mm; 1,65 kW
Normál; 64 mm; 1,65 kW
Gyors; 91 mm; 3 kW
Kiségő; 45 mm; 1 kW
7,3
Földgáz (G-20), 25 mbar
41x590x510
560x480

A WHIRLPOOL AJÁNLÁSÁVAL MEGVÁSÁROLHATÓ WPRO TERMÉKEK

Sütőtepsik
A sütés nélkülözhetetlen kellékei, melyekről bővebben a katalógus 40. oldalán olvashat.

PTF 100 Sütőkő
Az agyagból készült sütőkő alkalmas pizza, kenyér, keksz és gyümölcskenyerek
olaj vagy zsiradék nélküli sütésére, így az étel természetes ízét élvezheti.

CUT 001 Műanyag kés
Kíméletesen használható teflon és egyéb érzékeny felületű edényeknél.

A WPro termékekről szóló további információért vagy a termékek megvásárlásáért keresse fel www.whirlpoolszerviz.hu oldalt!
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A WHIRLPOOL AJÁNLÁSÁVAL MEGVÁSÁROLHATÓ WPRO TERMÉKEK

ODS 418 Sütőtisztítóspray, 500 ml
Eltávolítja a lerakódott zsírréteget és a kellemetlen szagokat a sütőből. Fertőtlenítő összetételének segítségével hatékonyan lép fel a baktériumokkal
szemben.

UBT 521 Állítható sütőtepsi
Állítsa be Ön, hogy milyen méretű ételt szeretne készíteni.

MTH 001 Húshőmérő
Lehetővé teszi a hús hőmérsékletének pontos mérését és ezzel a tökéletesen átsült étel elkészítését.

A WPro termékekről szóló további információért vagy a termékek megvásárlásáért keresse fel www.whirlpoolszerviz.hu oldalt!
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Igazi eszpresszó otthon.
Egyszerűen válassza ki a kedvenc kávéját, a szimpla eszpresszótól az extra nagy bögréig, és amikor csak
akarja, mindig élvezze a frissen készített kávé aromáját. Az állítható kávéfőző kamrának köszönhetően
egyszerre egy vagy két csésze kávé is készíthető. Van benne beépített kávédaráló, ha extra friss ízre
vágyik, de használható előre megőrölt kávéval is. Az eszpresszógép a Fusion termékcsalád sütőihez,
főzőlapjaihoz, mikrohullámú sütőihez és párelszívóihoz hasonlóan iXelium™ felületi bevonattal kapható.

CAPPUCCINÓK ÉS GYÓGYTEÁK.
Ez a kávégép az állítható tejhabkészítő rendszernek köszönhetően
nem csak a finom olasz eszpresszóhoz, hanem a legkrémesebb
cappuccinókhoz és caffè latte kávékhoz is ideális megoldás. Sőt, a
gőz- és forróvíz-adagolónak köszönhetően gyógyteák készítéséhez
is tökéletes.
Kialakítása tökéletesen összhangban áll a Fusion termékcsalád más
készülékeivel, így a csiszolt acél részletekkel és az érintőképernyős
vezérlőpanelekkel. Ez az oszlopmodulba beépített készülék
ötvözhető egy melegítő fiókkal, vagy hogy még hatásosabb legyen
az esztétikai kinézete, az acélfelületű fiókkal.
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KÁVÉFŐZŐ GÉP

ACE 102/IXL

•
•
•
•
•
•

Fusion design

Teljesen automata kávéfőző
Magyar nyelvű szöveges - grafikus kijelző
Érintőszenzoros kezelés
Őrölt- vagy szemeskávéval működtethető
15 bar-os gőznyomás
Beállítható kávéhőmérséklet

ACE 010/IX

•
•
•
•
•

Inox kávéfőző
Mechanikus vezérlés, LED-jelzés
Külön termosztát az espresso- és gőzkészítéshez
15 bar-os gőznyomás
Őrölt kávéval vagy E.S.E. szabványnak megfelelő kávépárnával
működtethető

• Speciális beállítások; autostart időzítési lehetőség és
automata kikapcsolás; gőzölőfúvóka cappuccino készítéshez;
vízkőmentesítő program

• Gőzölőfúvóka cappuccino készítéshez

•
•
•
•

•
•
•
•

Víztartály kapacitása (liter): 1,8
Vízforraló teljesítménye (W): 1200
Hálózati kábel hossza (m): 1,9
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.): 450x560x550 mm

Essence design

Víztartály kapacitása (liter): 1,5
Vízforraló teljesítménye (W): 1000
Hálózati kábel hossza (m): 1,9
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.): 362x560x285 mm

WD 142 IX / WD 142 IXL

CLD 250 Kávéfőző vízkőtelenítő

•
•
•
•
•

Az Express O2 aktív oxigént tartalmazó készítmény
egyaránt alkalmas automata vagy karos eszpresszó kávéfőzők zsíros lerakódásainak és vízkőképződéseinek
eltávolítására. A doboz 4 db tisztítótablettát és 4 db vízkőmentesítő tasakot tartalmaz.

Elektromos melegentartó fiók
Termosztátos vezérlés 40 °C és 80 °C között
Hőmérséklet fokozatok száma: 6
Ventilátoros működés
Állószekrénybe építhető kivitel

• Kapacitás: 20 l
• Teljesítményigény: 400 W
• Méret (Mag.xSzél.xMély.): 130x594x562 mm
• IX - Ujjlenyomatmentes inox
• IXL - Ujjlenyomatmentes karcálló iXelium felületű inox
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SPEEDOVEN

SpeedOven
Kombinált sütő - mikrohullámú sütő
Süssön úgy, ahogy eddig a hagyományos sütővel tette, de feleannyi idő alatt. A Speed Oven hagyományos sütési technológiát alkalmazó helytakarékos készülék, amely azonban egyazon készüléken belül mikrohullámot is alkalmaz. Így recepttől függően akár felére
rövidülhet a sütési idő. Jet Menu szöveges kijelzővel, háromszintű sütési funkcióval és gyorskiolvasztó funkcióval rendelkezik. A Speed
Oven 40 literes belső tere zománcozott, így könnyen tisztítható. A Speed Oven melegítő vagy tartozékok tárolására szolgáló fiókkal
kombinálható, így tökéletesen beilleszthető egy 60 cm-es térbe.

AMW 698/IXL

Fusion design
ALAPTULAJDONSÁGOK:
• Állószekrénybe építhető kivitel
• Mikrohullám, grill, hőlégbefúvás és
hagyományos sütési funkciók
• Beprogramozott automatikus receptek
• Vega2 kijelző (magyar nyelvű szövegesgrafikus)
• Lefelé nyíló, tükrös üveg ajtó
• 8 mikrohullámú fokozat
• Gyorsfelfűtés
• JetStart gyorsindítás
• JetDefrost gyorskiolvasztás
SÜTÉSI PROGRAMOK:
• kézi kiolvasztás; alsó és felső sütés; grill
és turbo grill; hőlégbefúvás; légkeveréses
sütés; speciális funkciók (melegentartás,
kelesztés); beállítások; 10 memória
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TARTOZÉKOK:
• Grillrács; sütőtálca; üvegtálca
MŰSZAKI ADATOK:
• Belső térfogat: 40 l
• Mikrohullám teljesítmény (W): 850
• Grill teljesítmény (W): 1600
• Hőlégbefúvás teljesítmény (W): 1200
• Alsó fűtőszál teljesítmény (W): 1000
• Teljesítményigény (W): 2800
• Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.):
450x560x550 mm

GŐZSÜTŐ - GŐZPÁROLÓ

Gőzsütő és gőzpároló vitamindús ételek
6. Érzék gőz funkció

Gőzgenerátor

Gőzzel segített sütés, amelynek használatával számos különböző
ételt készíthet új, ötletes módon. A főzés kíméletesebb, az
eredmény pedig mindig ízletes, zamatos. Öt különböző
ételkategóriából választhat tetszése szerint: hús, hal, szárnyas,
töltött zöldség és sütemények.

A gőzgenerátor pont a megfelelő mennyiségű és hőmérsékletű
gőzt juttatja közvetlenül a sütőtérbe, így a sütőtérben vizet
párologtató készülékeknél jobb eredményt biztosít. Az étel
kíméletesen, egyenletesen és hatékonyan készül.

Tökéletes újramelegítés

Gőzzel kombinált sütés
Ez a rendkívül fejlett sütési módszer a forró levegőt száraz
gőzzel kombinálja (100 °C fölött), így az étel kívül ropogós lesz,
a hal és hús pedig belül finom porhanyós marad. Ez a funkció
számos nagyszerű recepthez ideális: közülük 71 megtalálható
a felhasználói kezelőfelület memóriájában.

A Whirlpool párolók ideális megoldást jelentenek az ételek
újramelegítéséhez is. A Készre melegítés funkció kíméletesen
újramelegíti a korábban elkészült ételt, anélkül, hogy az kiszáradna,
így pont olyan friss, mint amikor készült.

Készre melegítés funkció
A készre melegítés funkció gőz segítségével gyorsan felmelegíti
a már elkészített ételt, anélkül, hogy az kiszáradna, így a melegített
étel ugyanolyan ízű, mintha frissen készítette volna.

Gőz
A Whirlpool Gőz funkciójának használatakor, amely különösen
zöldségek készítésekor hasznos, az ételben megmarad az összes
fontos vitamin és tápanyag. Ami még ennél is fontosabb, hogy
a zöldség nem veszi át a vele egy időben készülő többi étel szagát.

AMW 599/IXL

Fusion design
ALAPTULAJDONSÁGOK:
• Állószekrénybe építhető kivitel
• Ujjlenyomatmentes inox felület
• Vega2 kijelző (magyar nyelvű szövegesgrafikus)
• Elektronikus (hő- és páraszenzoros)
szabályozás
• Párolás ételfajta szerint

SPECIÁLIS FUNKCIÓK:
• Kelesztés, vízkőmentesítés, vízleeresztés,
fertőtlenítés, joghurt készítés, tartósítás

SÜTÉSI PROGRAMOK:
• Gőzöléses kiolvasztás (60 °C),
készre sütés (85 °C), melegítés
(100 °C), párolás (75 °C-100 °C),
hőlégbefúvás és gőz (160-210 °C),
hőlégbefúvás (160 °C-230 °C)

MŰSZAKI ADATOK:
• Sütőtér / párolótér (liter): 34
• Teljesítményigény (W): 1450
• Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.):
450x556x550 mm
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TARTOZÉKOK:
• Tartóállvány, sütőrács; gőzőlőtálca;
cseppfogó tálca; víztartály (2 liter);
tisztítószivacs

BEÉPÍTHETŐ SÜTŐK - MEGVÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK

GR 13
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BTB 24

Süteményes tálca,
fekete zománcozott

BTB 23

Süteményes tálca,
fekete zománcozott

FPB 24

Zsírfogó tálca,
fekete zománcozott

FPB 23

Zsírfogó tálca,
fekete zománcozott
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•

•

•

BTG 23

Süteményes tálca,
szürke zománcozott
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•

•

•

•

•

•

•

FPG 23

Zsírfogó tálca,
szürke zománcozott
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•

•

•

•

•

•

•

SLP 232

Teleszkópos sütősín
(2 szintes)
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SLF 234

Teleszkópos sütősín
(3 szintes)
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MAT 001

Szivacs - StarClean vagy
EasyClean sütőtiszításhoz

KAG 31

Katalitikus panelek

KAG 35

Katalitikus panelek
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GRILLRÁCS

ZSÍRFOGÓ TÁLCA, SZÜRKE ZOMÁNCOZOTT

GR 131 - Méretek (Mag x Szél x Mély): 2 x 44,5 x 37,5 cm

FPG 23 - Méretek (Mag x Szél x Mély): 4 x 45 x 37,5 cm

GR 13 - Méretek (Mag x Szél x Mély): 0,5 x 45,5 x 34 cm

SÜTEMÉNYES TÁLCA, FEKETE ZOMÁNCOZOTT

TELESZKÓPOS SÜTŐSÍN

BTB 24 - Méretek (Mag x Szél x Mély): 2 x 45 x 37,5 cm

SLP 232 – 2 szintes
SLP 234 – 3 szintes

BTB 23 - Méretek (Mag x Szél x Mély): 2 x 45 x 37,5 cm

ZSÍRFOGÓ TÁLCA, FEKETE ZOMÁNCOZOTT

KATALITIKUS PANELEK

FPB 24 - Méretek (Mag x Szél x Mély): 4,5 x 45 x 37,5 cm

KAG 31

FPB 23 - Méretek (Mag x Szél x Mély): 4,5 x 45 x 37,5 cm

KAG 35

SÜTEMÉNYES TÁLCA, SZÜRKE ZOMÁNCOZOTT
BTG 23 - Méretek (Mag x Szél x Mély): 2 x 45 x 37,5 cm
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A WHIRLPOOL AJÁNLÁSÁVAL MEGVÁSÁROLHATÓ WPRO TERMÉKEK

Inox tisztító spray
Speciális foltképződést gátló, vízhatlan védőrétegének segítségével tisztítja,
óvja és fényesíti a rozsdamentes acél felületeket. Nem karcol.
SSC 213 Inox tisztító spray, 500 ml

Inox tisztító krém
Speciális foltképződést gátló, vízhatlan védőrétegének segítségével tisztítja,
óvja és fényesíti a rozsdamentes acél felületeket. Nem karcol.
IXC 129 Inox tisztító krém, 250 ml

MFC 100EE 3M mikroszálas törlőkendő, 36x36 cm
Ideális mindenféle felület kíméletes, karcolódásmentes tisztítására. Nem bolyhosodik, mosógépben mosható 60-90 °C-on, akár 300 alkalommal.

A WPro termékekről szóló további információért vagy a termékek megvásárlásáért keresse fel www.whirlpoolszerviz.hu oldalt!
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BEÉPÍTHE TŐ
MIKROHULLÁMÚ
SÜTŐK
A mikróhullámú sütés új
szintre emelkedik
Ha mikrohullámú sütésről van szó, az egészséges
és ízletes végeredmény alapkövetelménynek
számít. Mindemellett ügyeltünk a tökéletes design
kialakítására is, így konyhájának vonzó kiegészítőjévé
válik a készülék.
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A 6. Érzék1 három megjelenése
A 6. Érzék technológia a főzés új, rugalmas oldalát mutatja be a felhasználóknak, mellyel hatékonyabban és
sokoldalúbban érhet el nagyszerű eredményeket, anélkül, hogy a készüléket be kellene programoznia.

Ezt a funkciót azért érdemes választani, hogy az ételt fagyasztott állapotból gyorsan felmelegítse
tálalási hőmérsékletre. Az auto crisp funkció csak fagyasztott készételekhez való. Ha ezzel a funkcióval
a legjobb eredményt kívánja elérni, kizárólag a kapott Crisp tányért használja. Sült krumpli, ropogós
pizza, serpenyős pizza és buffaló csirkeszárny: minden étel úgy fog kinézni és olyan ízletes lesz, mintha
hagyományos sütőben sütötték volna tökéletesre.

Ez a funkció olyan ételekhez jó, mint a zöldségek, halak, rizs, főtt tészta, és két lépésben dolgozik. Az
első lépés gyorsan forráspontra hozza az ételt, miközben a második lépés automatikusan visszaveszi a
hőmérsékletet az étel túlságos forralása ellen.

Ez a funkció akkor használatos, amikor fagyasztott, hűtött vagy szobahőmérsékletű készételek kerülnek
felmelegítésre. Az ételt mindössze rá kell tenni a mikrohullámú sütőbe való hőálló tányérra,
majd az újramelegítő funkciónak köszönhetően minden étel azonnal tálalhatóvá válik.

1
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A funkciók száma és típusa modellenként eltérhet.

TECHNOLÓGIA • BEÉPÍTHETŐ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK

3D mikrohullám rendszer
személyre szabott hullámok
A Whirlpool szabadalma az egyedi 3 dimenziós mikrohullám rendszer, mely
a mikrohullámú sütő belsejében különleges módon szabályozza a hullámok
áramlását. A háromdimenziós rendszer biztosítja, hogy az ételek egyenletesebben
süljenek át, olvadjanak fel vagy melegedjenek meg. Így az elkészítés
ideje is gyorsabbá válik.
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A választás szabadsága
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
Mikrohullám.
A mikrohullám elosztás exkluzív rendszere
lehetővé teszi az étel egyenletes sütését.
Grill.
A grill funkció húsok, zöldségek és főételek
egyenletes grillezését teszi lehetővé, és kellemes
barna felülettel vonja be az élelmiszert.
Hőlégbefúvás
A mikrohullámú sütő hátulján található nagy
teljesítményű ventillátor egyenletesen az
étel egész felületére fújja a meleget, ami a
hagyományos sütőhöz képes időt és energiát
takarít meg. Ez a funkció habcsókok, tészták,
piskótatészták, szuflék, baromfi és sült húsok
elkészítésére alkalmas.
Crisp.
Crisp funkció a ropogós és aranyszínű
eredményért.
A Crisp funkció olyan eredményeket garantál,
amelyeket Ön nem várna egy hagyományos
mikrohullámú sütőtől. A funkció lehetővé teszi,
hogy ugyanolyan tökéletesen ropogós ételt
kapjon, mint egy hagyományos sütőben, mégis
sokkal rövidebb sütési idő alatt. Alkalmas sült
ételek elkészítésére, hagyományos receptek
megsütésére, szinte olaj nélküli sütésre, valamint
tökéletesen megemelkedett sütemények
és szuflék készítésére. Ezenkívül a funkció
használható pizza, kelt tészta alapú ételek
sütésére, valamint ham and eggs, kolbászok és
hamburgerek elkészítésére.
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Mikrohullám-grill kombi.
Kombinált funkció az olyan ételek tökéletes,
barnára sütéséért, mint a lasagne, a hal és a
reszelt krumpli.
Turbógrill
A grill funkció hatásának köszönhetően a forró
levegő egyenletesen oszlik el a sütőben. Ezzel
a funkcióval olyan ételek készíthetők, mint a
sült húsok, csirkefilék, csőben sült zöldségek és
gyümölcsök.
Turbógrill kombi.
A grill, a mikrohullámok és a légáram terítés
kombinált hatása olyan ételek elkészítésére
alkalmas, mint a töltött zöldségek, csirkedarabok
és a hal.
Hőlégbefúvás kombi
A mikrohullámú funkcióval kombinált
hőlégbefúvással felére lehet csökkenteni a sütés
időtartamát. Ez a funkció felhasználható sült
húsok, baromfi, bundás burgonya, fagyasztott
készételek, piskóták, tészták, halak és pudingok
elkészítésére.

FUNKCIÓK • BEÉPÍTHETŐ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK

SPECIÁLIS FUNKCIÓK
JET KIOLVASZTÁS.
Bármely étel tökéletes és egyenletes
kiolvasztása.
A Jet kiolvasztás a leggyorsabb és
legegyenletesebb kiolvasztó rendszer a piacon.
A mikrohullámok mindenhol hozzáférnek a
fagyasztott élelmiszerhez, a kiolvasztás pedig
tökéletesen egyenletes. Mindössze arra van
szükség, hogy beírja, milyen fajtájú és súlyú az
élelmiszer.
MELEGEN TARTÁS.
Az ételek feltálalása mindig a megfelelő
hőmérsékleten történik.
Ennek a célirányos funkciónak köszönhetően
minden megfőzött étel tökéletesen melegen
tartható, amíg készen nem áll a tálalásra.
Ténylegesen kiválasztható, hogy milyen hosszú
ideig maradjon az étel a megfelelő tálalási
hőmérsékleten.

KENYÉR KIOLVASZTÁSA.
Finoman ropogós kiolvasztott kenyér.
A teljesen új Kenyér kiolvasztási funkciónak
köszönhetően Ön gyorsan kiolvaszthat és
piríthat kenyeret, szendvicseket és fagyasztott
croissantokat, miközben olyan ízletesek és
ropogósak maradnak, mintha frissen sültek volna.
A sütő automatikusan beállítja a legmegfelelőbb
sütési módozatot, időtartamot és hőmérsékletet.
A mikrohullámú funkció grill funkcióval párosul,
hogy a Crisp tányér felmelegítésével gyorsan
el lehessen érni a kívánt hőmérsékletet. Amint
felmelegszik a tányér, az étel betehető a
mikrohullámú sütőbe.
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BEÉPÍTHETŐ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK

AMW 850/IXL

Fusion design

AMW 836/IXL

Fusion design

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 40 L belső térfogat
• Állószekrénybe építhető kivitel
• 6. Érzék funkció
• Ujjlenyomatmentes karcálló iXeliumTM felületű inox készülék
• Magyar nyelvű szöveges - grafikus, érintőszenzoros kijelző
• Beprogramozott automatikus receptek
• Mikrohullám (900 W), Grill (1600 W), Crisp,
Hőlégbefúvás (1200 W) és Párolás funkció
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
• Rozsdamentes belső tér
• Lefelé nyíló, tükrös üvegajtó
MŰSZAKI ADATOK:
• Teljesítményigény: 2800 W
• Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.): 450x560x550 mm

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 40 L belső térfogat
• Állószekrénybe építhető kivitel
• 6. Érzék funkció
• Ujjlenyomatmentes karcálló iXeliumTM felületű inox készülék
• Magyar nyelvű szöveges - grafikus kijelző, süllyeszthető
forgatógombokkal
• Beprogramozott automatikus receptek
• Mikrohullám (900 W), Grill (1600 W), Crisp és Párolás funkció
TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
• Rozsdamentes belső tér
• Lefelé nyíló, tükrös üvegajtó
MŰSZAKI ADATOK:
• Teljesítményigény: 2800 W
• Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.): 450x560x550 mm

AMW 808/IXL

AMW 761/IXL

Fusion design

Fusion design

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 40 L belső térfogat
• Állószekrénybe építhető kivitel
• Ujjlenyomatmentes karcálló iXeliumTM felületű inox készülék
• Szimbólumos, érintőszenzoros kijelző
• Mikrohullám (900 W), Grill (1600 W), Crisp funkció

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 31 L belső térfogat
• Állószekrénybe építhető kivitel
• Ujjlenyomatmentes inox készülék
• Szimbólumos, érintőszenzoros kijelző
• Mikrohullám (1000 W), Grill (800 W), Crisp, Hőlégbefúvás (1200 W)
funkció

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
• Rozsdamentes belső tér
• Lefelé nyíló, tükrös üvegajtó

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
• Rozsdamentes belső tér
• Lefelé nyíló, tükrös üvegajtó

MŰSZAKI ADATOK:
• Teljesítményigény: 2800 W
• Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.): 450x556x550 mm

MŰSZAKI ADATOK:
• Teljesítményigény: 2300 W
• Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.): 380x560x550 mm
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BEÉPÍTHETŐ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK

AMW 506/IX

Absolute design

AMW 506/SD

Absolute design

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 40 literes belső térfogat
• Állószekrénybe építhető kivitel
• 6. Érzék funkció
• Ujjlenyomatmentes inox készülékszín
• Dupla kijelző, intuitív vezérlés
• Mikrohullám (900 W), Grill (1600 W), Crisp funkció

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 40 literes belső térfogat
• Állószekrénybe építhető kivitel
• 6. Érzék funkció
• Szaténezüst üvegfelület
• Dupla kijelző, intuitív vezérlés
• Mikrohullám (900 W), Grill (1600 W), Crisp funkció

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
• Rozsdamentes belső tér
• Lefelé nyíló üvegajtó
MŰSZAKI ADATOK:
• Teljesítményigény: 2800 W
• Beépítési méret (Mag.xSzél.xMély.): 450x560x550 mm

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
• Rozsdamentes belső tér
• Lefelé nyíló üvegajtó
MŰSZAKI ADATOK:
• Teljesítményigény: 2800 W
• Beépítési méret (Mag.xSzél.xMély.): 450x560x550 mm

AMW 506/WH

AMW 506/NB

Absolute design

Absolute design

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 40 literes belső térfogat
• Állószekrénybe építhető kivitel
• 6. Érzék funkció
• Fehér üvegfelület
• Dupla kijelző, intuitív vezérlés
• Mikrohullám (900 W), Grill (1600 W), Crisp funkció

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 40 literes belső térfogat
• Állószekrénybe építhető kivitel
• 6. Érzék funkció
• Fekete üvegfelület
• Dupla kijelző, intuitív vezérlés
• Mikrohullám (900 W), Grill (1600 W), Crisp funkció

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
• Rozsdamentes belső tér
• Lefelé nyíló üvegajtó

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
• Rozsdamentes belső tér
• Lefelé nyíló üvegajtó

MŰSZAKI ADATOK:
• Teljesítményigény: 2800 W
• Beépítési méret (Mag.xSzél.xMély.): 450x560x550 mm

MŰSZAKI ADATOK:
• Teljesítményigény: 2800 W
• Beépítési méret (Mag.xSzél.xMély.): 450x560x550 mm
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BEÉPÍTHETŐ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK

AMW 505/IX

Absolute design

AMW 730/IX

Absolute design

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 40 L belső térfogat
• Állószekrénybe építhető kivitel
• 6. Érzék funkció
• Ujjlenyomatmentes inox készülék
• Dupla kijelző, intuitív vezérlés
• Mikrohullám (900 W), Grill (1600 W), Crisp, Hőlégbefúvás (1200 W)
funkció

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 31 L belső térfogat
• Állószekrénybe építhető kivitel
• 6. Érzék funkció
• Ujjlenyomatmentes inox készülék
• Dupla kijelző, intuitív vezérlés
• Mikrohullám (1000 W), Grill (800 W), Crisp funkció

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
• Rozsdamentes belső tér
• Lefelé nyíló üvegajtó
MŰSZAKI ADATOK:
• Teljesítményigény: 2800 W
• Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.): 450x560x550 mm

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
• Rozsdamentes belső tér
• Lefelé nyíló üvegajtó
MŰSZAKI ADATOK:
• Teljesítményigény: 2300 W
• Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.): 380x560x550 mm

AMW 730/S

AMW 730/NB // AMW 730/WH

Absolute design

Absolute design

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 31 L belső térfogat
• Állószekrénybe építhető kivitel
• 6. Érzék funkció
• Szaténezüst üvegfelület
• Dupla kijelző, intuitív vezérlés
• Mikrohullám (1000 W), Grill (800 W), Crisp funkció

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 31 L belső térfogat
• Állószekrénybe építhető kivitel
• 6. Érzék funkció
• Fekete/fehér üvegfelület
• Dupla kijelző, intuitív vezérlés
• Mikrohullám (1000 W), Grill (800 W), Crisp funkció

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
• Rozsdamentes belső tér
• Lefelé nyíló üvegajtó

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
• Rozsdamentes belső tér
• Lefelé nyíló üvegajtó

MŰSZAKI ADATOK:
• Teljesítményigény: 2300 W
• Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.): 380x560x550 mm

MŰSZAKI ADATOK:
• Teljesítményigény: 2300 W
• Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.): 380x560x550 mm
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BEÉPÍTHETŐ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK

AMW 921/IXL

AMW 439 IX

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 22 L belső térfogat
• Felsőszekrénybe építhető kivitel
• Ujjlenyomatmentes karcálló IxeliumTM felületű inox készülék
• Digitális kijelző
• Mikrohullám (750 W), Grill (700 W), Crisp funkció

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 22 L belső térfogat
• Felsőszekrénybe építhető kivitel
• Ujjlenyomatmentes inox készülék
• Digitális kijelző
• Mikrohullám (750 W), Grill (700 W), Crisp funkció

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
• Oldalra nyíló, tükrös üvegajtó

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
• Oldalra nyíló, üvegajtó

MŰSZAKI ADATOK:
• Teljesítményigény: 1800 W
• Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.):
362-365 x min. 560 x min. 300 mm

MŰSZAKI ADATOK:
• Teljesítményigény: 1900 W
• Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.):
362-365 x min. 560 x min. 300 mm

AMW 439 NB

Absolute design

AMW 439 WH

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 22 L belső térfogat
• Felsőszekrénybe építhető kivitel
• Fekete készülék
• Digitális kijelző
• Mikrohullám (750 W), Grill (700 W), Crisp funkció

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 22 L belső térfogat
• Felsőszekrénybe építhető kivitel
• Fehér készülék
• Digitális kijelző
• Mikrohullám (750 W), Grill (700 W), Crisp funkció

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
• Oldalra nyíló üvegajtó

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
• Oldalra nyíló üvegajtó

MŰSZAKI ADATOK:
• Teljesítményigény: 1900 W
• Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.):
362-365 x min. 560 x min. 300 mm

MŰSZAKI ADATOK:
• Teljesítményigény: 1900 W
• Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.):
362-365 x min. 560 x min. 300 mm
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Absolute design

Absolute design

BEÉPÍTHETŐ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK

MW 4200/IX

AMW 435/IX

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 22 L belső térfogat
• Felsőszekrénybe építhető kivitel
• Ujjlenyomatmentes inox készülék
• Digitális kijelző
• Mikrohullám (750 W), Grill (700 W), Crisp funkció

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 22 L belső térfogat
• Felsőszekrénybe építhető kivitel
• Ujjlenyomatmentes inox készülék
• Digitális kijelző (zöld karakterszín)
• Mikrohullám (750 W) funkció

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
• Oldalra nyíló, tükrös üvegajtó

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
• Oldalra nyíló üvegajtó

MŰSZAKI ADATOK:
• Teljesítményigény: 1300 W
• Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.):
362-365 x min. 560 x min. 300 mm

MŰSZAKI ADATOK:
• Teljesítményigény: 1300 W
• Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.):
362-365 x min. 560 x min. 300 mm

AMW 901/NB

AMW 901/WH

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 22 literes belső térfogat
• Felsőszekrénybe építhető kivitel
• Fekete készülékszín
• Digitális kijelző
• Mikrohullám (750 W) funkció

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 22 literes belső térfogat
• Felsőszekrénybe építhető kivitel
• Fehér készülékszín
• Digitális kijelző
• Mikrohullám (750 W) funkció

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
• Oldalra nyíló üvegajtó

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
• Oldalra nyíló üvegajtó

MŰSZAKI ADATOK:
• Teljesítményigény: 1300 W
• Beépítési méret (Mag.xSzél.xMély.): 362x560x300 mm

MŰSZAKI ADATOK:
• Teljesítményigény: 1300 W
• Beépítési méret (Mag.xSzél.xMély.): 362x560x300 mm
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Absolute design

BEÉPÍTHETŐ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK

MW 4100/IX

AMW 491/IX

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 22 L belső térfogat
• Felsőszekrénybe építhető kivitel
• Ujjlenyomatmentes inox készülék
• Digitális kijelző
• Mikrohullám (750 W) funkció

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 22 L belső térfogat
• Felsőszekrénybe építhető kivitel
• Inox készülék
• Digitális kijelző (zöld karakterszín)
• Mikrohullám (750 W) és párolás funkció

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
• Oldalra nyíló, tükrös üvegajtó
MŰSZAKI ADATOK:
• Teljesítményigény: 1300 W
• Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.):
362-365 x min. 560 x min. 300 mm

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
• Oldalra nyíló üvegajtó
MŰSZAKI ADATOK:
• Teljesítményigény: 1300 W
• Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.):
362-365 x min. 560 x min. 300 mm

AWM 1601/IX

AMW 1401 IX

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 25 L belső térfogat
• Szabadonálló mikrohullámú sütő (beépítő kerettel
állószekrénybe szerelhető kivitel)
• Inox / fekete készülék
• Digitális kijelző (fehér karakterszín)
• Mikrohullám (900 W) és grill (1000W) funkció

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 20 L belső térfogat
• Szabadonálló mikrohullámú sütő (beépítő kerettel
felsőszekrénybe szerelhető kivitel)
• Inox készülék
• Digitális kijelző
• Mikrohullám (800 W) és Grill (1000 W) funkció

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
• Oldalra nyíló üvegajtó

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
• Oldalra nyíló, tükrös üvegajtó

MŰSZAKI ADATOK:
• Teljesítményigény: 1450 W
• Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.): 380 x 560 x 500 mm

MŰSZAKI ADATOK:
• Teljesítményigény: 1300 W
• Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.): 380x560x min. 340 mm
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INDUKCIÓS
FŐZŐLAPOK
A főzés soha nem lesz már
ugyanolyan
Új főzőlapjainkban a kiváló főzési eredményt társítottuk az
apró részletekig tökéletes és elegáns kivitelezéssel. Hogy
mit ígérünk Önnek? A főzés teljes megújulását, mellyel a
smart megoldások korszaka érkezik el az Ön konyhájába.
Főzési módok és funckiók széles választéka válik
elérhetővé a könnyen kezelhető és intuitív felhasználó
felületen. Tapasztalja meg Ön is a főzés igazi forradalmát.
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Multifunkciónális főzési megoldások
a kiváló végeredményért
Az automatikus főzési funkciók és a főzést támogató tulajdonságok megváltoztatják a főzésről alkotott eddigi
elképzeléseit. A sok éves kulináris tapasztalat és a fejlett technológiai egyesítése segített nekünk egy olyan eszköz
kialakításában, amely a konyhában töltött időt egyszerűbbé és élvezhetőbbé teszi. Köszöntse Ön is az új smart
megoldásokat, mellyel új szintre emelkedik a főzés.

SMART SENSE • 63 Főzési variáció érhető el
Az új 6. Érzék főzést segítő vezérlése végigkíséri a főzési folyamatot lépésről-lépésre az igazi
gourmet falatok elérésében. A smart érzékelők automatikusan beállítják az ideális hőmérsékletet az
egyes receptekhez, az egyszerűtől, a legbonyolultabb ételekig, így garantálva a mindig tökéletes
végeredményt.

SMART SENSE • 6 előre beállítható főzési funkció + 2 automatikus funkció
A 6. Érzék intelligens szenzorai érzékelik az edény hőmérsékletét és szabályozzák azt a kiválasztott
program szerint, egészen az étel elkészültéig. Különböző hőmérsékletek állíthatóak be és használhatóak
egyidőben. Ennek köszönhetően Ön több ételt is készíthet egyszerre.

SMART SET • 6 előre beállított főzési móddal
A 6 előre beállított főzési módnak köszönhetően a főzés még sosem volt ennyire egyszerű. Válassza ki
a programot, és a főzőlap automatikusan beállítja a hőmérsékletet és a szükséges időt, így tökéletes
eredményt érhet el minden alkalommal. A főzési folyamat egyszerűbb és hatékonyabb, mint valaha. Az
intelligencia nem csak egy szó, hanem egy szilárd ígéret is: mostantól a főzés minden pillanatát élvezni
fogja!
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6. ÉRZÉK TECHNOLÓGIA • INDUKCIÓS FŐZŐLAPOK

KEZELŐ PANEL
Az intuitív és mégis pontos kijelző segíti Önt, hogy könnyen érhessen el kiemelkedő sütési eredményt, egyetlen
érintésével. Az elegáns design kombinálva a felhasználó-barát kialakítással teszi az új főzőlapját konyhája kedvencévé.

FELHASZNÁLÓBARÁT KEZELŐFELÜLET
Az érintőképernyős és szöveges kijelző biztosítja az Ön számára a részletes beállításokat, utasításokat és egyértelmű
visszajelzéseket, hogy megteremthesse a tökéletes ételt minden alkalommal. 4 független slider biztosítja az egyes
főzőzónák vezérlését. A letisztult stílusú iXelium garantálja a hosszú távú szépségét és karcmentességet.

EGYSZERŰ KEZELŐFELÜLET
4 független slider biztosítja az egyes főzőzónák vezérlését, melyet egy érintéssel kezelhet. A 18+ booster lehetőséget
kínál a hőmérséklet tökéletes beállítására, mely a kiváló végeredmény alapkövetelménye. A kijelző rendkívül könnyen
olvasható és használható, mely igazi szövetségesévé válik a főzési folyamat során.
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Rugalmasan kezelhető főzőlapok a
még élvezetesebb főzés élményéért
A Whirlpool új indukciós főzőlapok okos, precíz és rugalmas használatot biztosítanak, mely a páratlan design mellett
elképesztő gyorsaságot is nyújt.

FLEXIFULL
Eltérő méretű és formájú edényeit mostantól
szabadon mozgathatja a főzőlap teljes felületén, hála
a FlexiFullnak, amellyel bármikor új főzési zónát lehet
létrehozni. Akár 8 különböző hőmérsékleten használható
egyszerre, miközben a hőmérséklet egyenletesen oszlik
el, időt és energiát takarítva meg. A főzési forradalom
már elkezdődött.
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FLEXIMAX

FLEXISIDE

A + 28% -kal nagyobb felületnek1 köszönhetően a
Fleximax elég nagy ahhoz, hogy kreatívitásának többé
semmi se szabhasson határt. A zónák külön-külön
vagy akár egymáshoz kapcsoltan is használhatóak. A
Fleximax zóna minden mozgást észlel a felszínen, így
az edények állandó ellenőrzés alatt vannak. A felületet
iXelium bevonat borítja, amelynek karcálló technológiája
garantálja a tartós szépséget.

A FlexiSide az ideális főzési hely, melyet arra terveztek,
hogy bármilyen edény alakjához és méretéhez
illeszkedjen. A főzési zónák használhatóak külön-külön
vagy egymáshoz kapcsolva függőlegesen, nagyobb
felület hozható létre. A főzőlap automatikusan beállítja
a megfelelő hőmérsékletet, gyorsan és egyenletesen
melegíti fel az ételeket. A továbbfejlesztett Flexizóna
4 ovális tekerccsel rendelkezik a jobb edényészlelésért
és hőeloszlásért. Ez biztosítja a kiváló teljesítményt és a
szórakoztató főzési élményt.

SÉFKONTROLL
Az indukciós főzőlapon kapcsolja be és használja a SéfKontroll módot. Ha egyszer aktiválódott a teljes felület aktívvá
válik és használatra kész. A hőmérsékletet Ön állíthatja be az egyes edényekhez egyetlen ujjmozdulattal és szabadon
átmozgathatja őket más főzési területre.

SmartSense
1

SmartSet

Összehasonlítva más Whirlpool FlexiCook indukciós főzőlapokkal.
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Verhetetlen ellenállás.
Fedezze fel az új iXelium™-mal kezelt felületeket: ez a forradalmian új nanotechnológia nem csak rendkívül ellenállóvá
teszi az üvegfelületeket a karcolásokkal szemben, hanem azok fényesek is maradnak az idő múlásával.
Kiemelkedően szép jelenség.
Az iXelium™-mal kezelt üvegfelület elképesztő tartóssága miatt az Ön konyhája és készülékei az idő múlásával is
szépek maradnak.
Az iXelium™-mal kezelt innovatív üvegfelületeknek köszönhetően a készülékek hosszabb ideig ragyogóak maradnak.
A kezelt felület másik titka a könnyű tisztíthatóság: mindössze egy szivacsra lesz szüksége, hogy a konyhája ugyanúgy
ragyogjon, mintha teljesen új lenne.
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IXELIUM • INDUKCIÓS FŐZŐLAPOK

A LEGJOBB KIVITEL A LEGJOBB TELJESÍTMÉNYÉRT
Az iXeliumTM felületet kifejezetten azoknak találták ki, akik szeretik
a dizájnt, viszont nem szeretnek takarítani.
Az iXeliumTM csak a Whirlpool készülékeknél megtalálható egyedi
felület, mely hihetetlenül könnyen tisztítható és ugyanolyan
szép marad az idő múlásával is. A titok a nanotechnológiás felületkezelésben
rejlik, melynek köszönhetően elfelejtheti az ujjlenyomatokat és karcolásokat.
A Whirlpool egyedi, iXeliumTM szabadalmaztatott felülete megakadályozza,
hogy az étel letapadjon a főzőlapra és óvja a karcolásoktól
is. Elég egy puha, nedves ruhával áttörölni a felületet
és az tiszta lesz, vegyszerek használata nélkül is. Így főzőlapja
sokáig ragyogó és karcmentes marad.

HAGYOMÁNYOS ÜVEG

KEZELT ÜVEGFELÜLET

Tisztíthatóság - Szenyezettségi
teszt
Nagyon könnyen
tisztítható

Alacsony
ellenállású

iXelium
felületkezelés

Nem bevont

Akár 30% -kal nagyobb ellenállóképesség a
karcolásokkal szemben.

Nehezen
tisztítható

iXelium
felületkezelés

Tej

Paradicsom

Magas ellenállás

Tej

Paradicsom

Tisztíthatóság

Fn kritikus telítettség(N)

Magas ellenállóképesség

Tisztítószerekkel szembeni
ellenállás

Nem bevont

Kétszer könnyebben tisztítható

Tisztítási ciklusok száma (25)

Karcállóság

Alacsony
ellenállás

iXelium
felületkezelt

Nem bevont

Ötször ellenállób a tisztítószerekkel szemben

KÖNNYŰ BESZERELHETŐSÉG
A készülék beszerelése még soha nem volt könnyebb, köszönhetően a bepattintható kapcsoknak, így nincs szükség
szerszámokra és csavarokra.
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SMP 658 C/BT/IXL

65x51 cm - fekete készülékszín

SMO 654 OF/BT/IXL

65x51 cm - fekete készülékszín

• Új generációs “SmartCook Premium” beépíthető indukciós főzőlap
• Egyedi iXelium™ üvegkerámia felülettechnológia
• 8 indukciós, a teljes felületen összekapcsolható főzőzónák
(FlexiFull)
• Érintőszenzoros és központi csúszóérintős (slider) kezelés
• 18-fokozatú beállítás + Booster, digitális kijelző (baloldalon)
• Multifunkciós LCD-kijelző (jobboldalon)
• 6. Érzék menűrendszer 10 ételfajtához, speciális funkciók
(olvasztás, forralás, serpenyős sütés, grillezés stb....)
• Beállítható időzítés (timer) és főzési idő programozás

• Új generációs “SmartCook” beépíthető indukciós főzőlap
• Egyedi iXelium™ üvegkerámia felülettechnológia
• 4 indukciós (ebből két duplazónás) főzőzóna, vízszintesen
összekapcsolható főzőzónák hátul (FlexiMax)
• Érintőszenzoros és zónánkénti csúszóérintős (slider) kezelés
• 18-fokozatbeállítási + EcoBooster lehetőség, digitális kijelző
• 6. Érzék speciális funkciók (főzőzónától függően)
• Programozható időzítés (timer) a főzőzónákhoz

• Power Control funkció - beállítható a maximális
teljesítményfelvétel: 7 kW, 6 kW, 4 kW vagy 2.5 kW

• Power Control funkció - beállítható a maximális
teljesítményfelvétel: 7 kW, 6 kW, 4 kW vagy 2.5 kW

SMC 774 F/BT/IXL

ACM 938/BA

77x51 cm - fekete készülékszín

77x51 cm - fekete készülékszín

2.5Kw

1

• Új generációs “SmartCook” beépíthető indukciós főzőlap
• Egyedi iXelium™ üvegkerámia felülettechnológia
• 4 indukciós főzőzóna, ebből 2 összekapcsolható főzőzóna a
baloldalon (FlexiSide)
• Érintőszenzoros és zónánkénti csúszóérintős (slider) kezelés
• 18-fokozatú beállítás + EcoBooster funkció, digitális kijelző
• 6. Érzék speciális funkciók (főzőzónától függően)
• Programozható időzítés (timer) a főzőzónákhoz

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Power Control funkció - beállítható a maximális
teljesítményfelvétel: 7 kW, 6 kW, 4 kW vagy 2.5 kW

• Max. teljesítményigény: 7,200 W
• Kivágási méret (Szél.xMély.): 750x490 mm

minimum 14 cm átmérőjű, maximum 18x39 cm méretű edényhez
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4.0Kw

6.0Kw

7.2Kw

4 indukciós főzőzóna
Élcsiszolt kivitel
6. Érzék automatikus funkciók (zónánként különböző funkció)
FlexiCook (2 összekapcsolható zóna)2
Programozható időzítés
Zónánkénti maradékhő kijelzés
Zónánkénti + / - érintőszenzor vezérlés
Teljesítménynövelés (Booster funkció)
Gyermekzár
PowerManagement funkció
Automatikus funkciók: forrásban tartás, lágyítás, melegen tartás

INDUKCIÓS FŐZŐLAPOK

ACM 809/BA

•
•
•
•
•
•
•

77x35 cm - fekete készülékszín

ACM 355/BA/WH

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 indukciós főzőzóna
Élcsiszolt kivitel
Programozható időzítés
Zónánkénti maradékhő kijelzés
Premium Slider (csúszka) érintőszenzor vezérlés
Teljesítménynövelés (Booster funkció)
Gyermekzár

58x51 cm - fehér készülékszín

4 indukciós főzőzóna
Élcsiszolt kivitel
6. Érzék funkció (automatikus forráspont érzékelés)
FlexiCook (2 összekapcsolható zóna)1
Programozható időzítés
Zónánkénti maradékhő kijelzés
Premium Slider (csúszka) érintőszenzor vezérlés
Teljesítménynövelés (Booster funkció)
Gyermekzár
Automatikus funkciók: lassú forralás, olvasztás, szünet funkció

• Max. teljesítményigény: 7,000 W
• Kivágási méret (Szél.xMély.): 750x330 mm

• Max. teljesítményigény: 8,000 W
• Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

ACM 808/BA/S

ACM 928/BA

58x51 cm - szaténezüst készülékszín

2.5Kw

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.0Kw

6.0Kw

7.2Kw

4 indukciós főzőzóna
Élcsziszolt kivitel
EcoBooster funkció (energiatakarékos forralás és forrásban tartás)
FlexiCook (2 összekapcsolható zóna)2
Programozható időzítés
Zónánkénti maradékhő kijelzés
Központi + / - érintőszenzor vezérlés
Gyermekzár
Teljesítménynövelés (Booster funkció)
PowerManagement funkció

• Max. teljesítményigény: 7,200 W
• Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm
2

minimum 12 cm átmérőjű, maxium 23x39 cm méretű edényhez

58x51 cm - fekete készülékszín

2.5Kw

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.0Kw

6.0Kw

4 indukciós főzőzóna
Élcsiszolt kivitel
6. Érzék automatikus funkciók (zónánként különböző funkció)
Dupla FlexiCook (2 x 2 összekapcsolható zóna)2
Programozható időzítés
Zónánkénti maradékhő kijelzés
Zónánkénti + / - érintőszenzor vezérlés
Teljesítménynövelés (Booster funkció)
Gyermekzár
PowerManagement funkció
Automatikus funkciók: párolás, melegen tartás

• Max. teljesítményigény: 7,200 W
• Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm
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7.2Kw

INDUKCIÓS FŐZŐLAPOK

ACM 918/BA

58x51 cm - fekete készülékszín

2.5Kw

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.0Kw

6.0Kw

ACM 920/BF

58x51 cm - fekete készülékszín

7.2Kw

4 indukciós főzőzóna
Élcsiszolt kivitel
6. Érzék automatikus funkciók (zónánként különböző funkció)
FlexiCook (2 összekapcsolható zóna)2
Programozható időzítés
Zónánkénti maradékhő kijelzés
Zónánkénti + / - érintőszenzor vezérlés
Teljesítménynövelés (Booster funkció)
Gyermekzár
PowerManagement funkció
Automatikus funkciók: lágyítás, melegen tartás

2.5Kw

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6.0Kw

7.2Kw

4 indukciós főzőzóna
Elöl élcsziszolt kivitel
EcoBooster funkció (energiatakarékos forralás és forrásban tartás)
FlexiCook (2 összekapcsolható zóna)2
Programozható időzítés
Zónánkénti maradékhő kijelzés
Központi + / - érintőszenzor vezérlés
Gyermekzár
Teljesítménynövelés (Booster funkció)
PowerManagement funkció

• Max. teljesítményigény: 7,200 W
• Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

• Max. teljesítményigény: 7,200 W
• Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

ACM 932/BF

ACM 832/BA

58x51 cm - fekete készülékszín

4.0Kw

58x51 cm - fekete készülékszín

ACM 932 BA

2.5Kw

•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.0Kw

6.0Kw

7.2Kw

•
•
•
•
•
•
•
•

4 indukciós főzőzóna
Élcsiszolt kivitel
Bridge funkció (2 összekapcsolható zóna)
Programozható időzítés
Zónánkénti maradékhő kijelzés
Zónánkénti + / - érintőszenzor vezérlés
Gyermekzár
Teljesítménynövelés (Booster funkció)
PowerManagement funkció

minimum 12 cm átmérőjű, maxium 23x39 cm méretű edényhez

3 indukciós főzőzóna
Élcsiszolt kivitel
Programozható időzítés
Zónánkénti maradékhő kijelzés
Zónánkénti + / - érintőszenzor vezérlés
Gyermekzár
Teljesítménynövelés (Booster funkció)
PowerManagement funkció

• Max. teljesítményigény: 7,200 W
• Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

• Max. teljesítményigény: 7,200 W
• Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm
2

2.5Kw

54

4.0Kw

6.0Kw

7.2Kw

INDUKCIÓS FŐZŐLAPOK

ACM 836/BA

58x51 cm - fekete készülékszín

2.5Kw

•
•
•
•
•
•
•
•

4.0Kw

6.0Kw

ACM 750/BA

58x51 cm - fekete készülékszín

7.2Kw

4 indukciós főzőzóna
Élcsiszolt kivitel
Programozható időzítés
Zónánkénti maradékhő kijelzés
Slider (csúszka) érintőszenzor vezérlés
Gyermekzár
Teljesítménynövelés (Booster funkció)
PowerManagement funkció

2.5Kw

•
•
•
•
•
•
•
•

• Max. teljesítményigény: 7,200 W
• Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

ACM 822/NE

ACM 802/NE		

2.5Kw

•
•
•
•
•
•
•
•

4 indukciós főzőzóna
Keret nélküli kivitel
Programozható időzítés
Zónánkénti maradékhő kijelzés
Központi + / - érintőszenzor vezérlés
Gyermekzár
Teljesítménynövelés (Booster funkció)
PowerManagement funkció

• Max. teljesítményigény: 6,500 W
• Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

4.0Kw

6.0Kw

7.2Kw

58x51 cm - fekete készülékszín

7.2Kw

2.5Kw

•
•
•
•
•
•
•
•

6.0Kw

4 indukciós főzőzóna
Élcsiszolt kivitel
Programozható időzítés
Zónánkénti maradékhő kijelzés
Központi + / - érintőszenzor vezérlés
Gyermekzár
Teljesítménynövelés (Booster funkció)
PowerManagement funkció

• Max. teljesítményigény: 7,200 W
• Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm
8x51 cm - fekete készülékszín

4.0Kw

4 indukciós főzőzóna
Keret nélküli kivitel
Programozható időzítés
Zónánkénti maradékhő kijelzés
Központi + / - érintőszenzor vezérlés
Gyermekzár
Teljesítménynövelés (Booster funkció)
PowerManagement funkció

• Max. teljesítményigény: 6,500 W
• Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm
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4.0Kw

6.0Kw

7.2Kw

ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAPOK

AKT 8600/IX

•
•
•
•
•
•
•
•

58x51 cm - fekete készülékszín

4 főzőzóna
Inox szegélyes kivitel
Digitális teljesítménykijelző
Programozható időzítés
Zónánkénti maradékhő kijelzés
Gyermekzár
Automatikus funkció: lágyítás
Bővíthető dupla zóna

AKT 8190/BA

•
•
•
•
•
•
•

58x51 cm - fekete készülékszín

4 főzőzóna
Élcsiszolt kivitel
Digitális teljesítménykijelző
Programozható időzítés
Zónánkénti maradékhő kijelzés
Gyermekzár
Bővíthető dupla zóna és ovális zóna

• Max. teljesítményigény: 6,200 W
• Elektromos csatlakozás: 230 V
• Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

• Max. teljesítményigény: 6,300 W
• Elektromos csatlakozás: 230 V
• Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

AKT 8130/LX // NE

AKT 8090/NE

•
•
•
•
•
•
•

58x51 cm - fekete készülékszín

4 főzőzóna
Keret nélküli kivitel
Digitális teljesítménykijelző
Programozható időzítés
Zónánkénti maradékhő kijelzés
Gyermekzár
Bővíthető dupla zóna

•
•
•
•
•
•

• Max. teljesítményigény: 6,200 W
• Elektromos csatlakozás: 230 V
• Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

58x51 cm - fekete készülékszín

4 főzőzóna
Keret nélküli kivitel
Digitális teljesítménykijelző
Programozható időzítés
Zónánkénti maradékhő kijelzés
Gyermekzár

• Max. teljesítményigény: 6,200 W
• Elektromos csatlakozás: 230 V
• Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm
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Indukciós adapterek
Az indukciós adapter használata lehetővé teszi a hagyományos edények
(fazekak, lábasok és serpenyők) használatát az indukciós lapokon. Amikor
az adapter forró, biztonsági okokból a közepén bevörösödik egy hőmérsékletre reagáló jelzés. Ergonomikus, lecsatolható szilikonfogójának köszönhetően könnyen használható és tárolható. 18-24 cm átmérőjű edényekhez
használható.
IDI 002 Indukciós adapter, De Luxe 22 cm
IDI 003 Indukciós adapter, De Luxe 26 cm
IDI 004 Indukciós adapter, 22 cm

Kerámialap-kaparó
A kerámialap-kaparó segítségével az odaégett ételmaradékok, szennyeződések eltávolíthatók az indukciós, a üvegkerámia- és az üveglapokról. A külön vásárolható kaparópenge rozsdamentes acélból készült.
SCR 301 Kerámialap-kaparó
BLA 114 Kerámialaptisztító-penge, 10 db

Kerámialaptisztító-spray és krém
Kiválóan alkalmas indukciós, üvegkerámia- és üveglapok hatékony tisztításhoz.
Speciális védőbevonatával megvédi a készülékek felületét a karcolódásoktól.
VCS 015 PH Kerámialaptisztító-spray,
VTC 102 Kerámialaptisztító-krém, 250 ml

A WPro termékekről szóló további információért vagy a termékek megvásárlásáért keresse fel www.whirlpoolszerviz.hu oldalt!
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GÁZFŐZŐLAPOK
A főzőerő igazi lángja
A Whirlpool égők elegáns megoldást nyújtanak a főzés
legtermészetesebb és professzionálisabb módjára.
A gáz főzőlap képviseli mindazt, amit örök és maradandó
szépségről gondolunk. Teljes egészében acélból készült
és iXeliumTM felületű gázfőzőlapjaink igazi remekműnek
számítanak, miközben a legmodernebb designt
testesítik meg. Tökéletesen integrálható a konyha többi
készülékéhez, így megszülethet egy igazán egységes és
letisztult stílus. Az égők és az elegáns design a tökéletes
főzési élmény képét jeleníti meg minden szempontból.
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Az acél és az üveg találkozása a
végtelen szépségért
A gázfőzőlapok családja minden részletében stílusos. Két típusa érhető el: acél és üveg, melyek az elegáns és
modern konyha tökéletes kiegészítőivé válhatnak. Azonban a szépség nem az egyetlen dolog, amivel ezek a
főzőlapok felhívják magukra a figyelmet: többféle méretben is elérhetőek, így minden bútorlapba könnyedén
megtalálhatja a legmegfelelőbbet.

ÜVEG FELÜLETŰ GÁZFŐZŐLAPOK
A Whirlpool új üveg gázfőzőlapok lenyűgöző, progresszív stílusával tökéletesen illeszkednek más
főzőkészülékekhez. A lineáris kialakítás és a kettős rácsszerkezet ragyogó tükörhatást eredményez. Mi több, a
minimalista négyzetes alakzatú, erős iker edénytartók még stabilabbá teszik az edények helyzetét. Emellett akár
30%-kal kevesebb lehet a főzési idő, miközben 5 perc alatt képes felforralni a vízet1.

1

Összehasonlítva a Whirlpool korábbi készülékeivel, 4 liter víz forralása esetén (5kW).
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GÁZFŐZŐLAPOK

ACÉL FELÜLETŰ GÁZFŐZŐLAPOK
Az áramló formák és a minimalista vonalak egyedi és kiemelkedő eleganciát kölcsönöznek a iXelium™ Supreme
Design főzőlapnak. Az égők, amelyek tökéletesen illeszkednek az acél felületbe, valamint az iXelium™ rácsok
tökéletesen vegyítik a technológiát és a felülmúlhatatlan kialakítást a rendkívül esztétikus megjelenés érdekében.

DÍJNYERTES KIALAKÍTÁS.
A Whirlpool iXelium™ Supreme Design főzőlap a technológia és a kifinomult
kialakítás tökéletes egyesítésével 2012-ben elnyerte a rangos iF Gold Design díjat.
Az öt égő alkotta alapgörbék teljesen belesimulnak a főzőlap áramló felületébe,
miközben a rácskialakítás hibátlan részletei eleganciát kölcsönöznek kifinomult
megjelenésének. Ha olyan főzőlapot keres, amely tökéletes harmóniában van
a modern konyha kialakításával, nem kell tovább keresnie.
SZUPER HATÉKONYSÁGÚ ÉGŐK.
Az öt égő szabadalmaztatott technológiája maximálisan rugalmas használatot
kínál, 20% greater efficiency2. Thanks to their innovative design and vertical
flames, the burners are closer to pots and pans, for even more direct heating. This
reduces water boiling time by 20%3 továbbá felülmúlhatatlan teljesítményt és
kivételes energia megtakarítást biztosít. Sőt, minden égő azonnal begyullad a gomb
megnyomásakor és elforgatásakor, és rögtön használatra kész: nincs várakozás, csak
azonnali elégedettség.

 sszehasonlítva a hagyományos Whirlpool gáz főzőlappal. A hatékonyság azt jelenti, hogy
Ö
hány százalékos nagyságrendű a hőátadás a lángoktól az edény féle.
3
Whirlpool gázfőzőlapokhoz hasonlítva 2 liter víz felforralása közben
2
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Egyszerűbb és gyorsabb tisztítás

iXelium™: forradalom az otthonoknak.
A Whirlpool bevezet egy innovatív anyagot, mégpedig azoknak, akik imádják a szép kialakítást, de
utálnak takarítani. Az iXelium™ főzőlapokat egy exkluzív nanotechnológiás kezelésnek
köszönhetően rendkívül könnyű megtisztítani. Az iXelium™ a hagyományos acél főzőlappal szemben
megakadályozza, hogy ételmaradékok ragadjanak a felületre, így a kosz eltakarításához semmi másra
nincs szükség, mint egy puha szivacsra és egy kíméletes tisztítószerre. Ezzel olyan főzőfelületet kapunk,
amely hosszú időn keresztül karcolásmentesen fényes maradhat.
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IXELIUM • GÁZFŐZŐLAPOK
KÉT KÜLÖNBÖZŐ VÁLTOZATBÓL LEHET VÁLASZTANI.
A különböző preferenciák kielégítésére a Whirlpool iXelium™ Supreme Design főzőlap két különböző változatban
kapható. Az első változatban csupán a főzőlap felülete van bevonva iXelium™ technológiával, miközben a második
az iXelium™ bevonat jelentette előnyöket kiterjeszti az összes acél elemre, mint például a rácsokra és az égőkre is.
Az iXelium™ munkalapok az egyedüliek a piacon, amelyek teljesen iXelium™ bevonatú rácsokkal és elosztókkal vannak
felszerelve, és az idő múlásával sárgulás vagy a fényük elvesztése nélkül is ragyogóak maradnak.

Tökéletes és ragyogó felület, amely ellenáll a magas
hőmérsékletnek, a karcolásoknak és hosszú ideig tart.

A tisztítószerek és szivacsok állandó használata
kitörölhetetlen karcolásokat hagy a felületen, amely
ugyanakkor a folyamatosan nagy hőmérséklet hatására
homályossá válik és megsárgul.

MAXIMÁLIS ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG MINDEN TESZT ALAPJÁN.
A TÜV Rheiland Italia laboratóriumaiban elvégzett tesztek azt mutatták, hogy az iXelium™ főzőlap sokkal nagyobb ellenállást
tanúsított a sárgulással, karcolódással és rozsdásodással szemben, mint a hagyományos rozsdamentes acél főzőlap. A TÜV Rheiland
Italia több, mint 130 éve az egész világon vezetőnek számít a termékek, szolgáltatások és vállalati rendszerek független biztonsági
és minőségi tanúsítása terén.

HŐÁLLÓSÁGI TESZT.
Nagy hőállóképesség: miután az iXelium™ főzőlapot egy órán keresztül 315 °C-os hőnek tették ki, 6-szor kevésbé sárgul, mint a
hagyományos acél főzőlap

KARCOLÁSÁLLÓSÁGI TESZT.
grafittal karcolják meg, az iXelium™ 15 nagyobb szintű ellenállást mutat a karcolással szemben, mint a hagyományos rozsdamentes
acél főzőlap.

ROZSDAÁLLÓSÁGI TESZT.
A párás légkörű és rendkívül nagy só koncentrációt mutató tesztlaboratóriumi körülmények között az iXelium™ rozsdaálló
képessége 6-szor nagyobb, mint a hagyományos rozsdamentes acél főzőlapnak.

Karcolásálló

Kisfokú rozsdásodás

1/DeltaE

Rozsdamentesség szintje

Nagy ellenálló képesség

Grafitkeménység

Kemény

Puha Hagyományos
acél

iXelium steel

Amikor a mintákat egyre keményebb grafittal
karcolják meg (5B-től 9H felé haladva), az iXelium™
főzőlap 15-tel magasabb szintű ellenállást mutat
a karcolással szemben, mint a hagyományos
rozsdamentes acél főzőlap.

Rozsdamentesség

Nagy hőállóképesség
(sárgulás)

Kis ellenálló
Hagyományos
képesség acél

iXelium steel

Az iXelium™ főzőlap még azután is 6-szor kevésbé
sárgul, mint a hagyományos acél főzőlap, amikor
egy órán keresztül 315 °C-os hőnek teszik ki.

Nagyfokú
Hagyományos
rozsdásodás acél

iXelium steel

Párás légkörű és rendkívül nagy sókoncentrációt
mutató tesztlaboratóriumi körülmények között
rozsdaálló képessége hatszor nagyobb, mint a
hagyományos rozsdamentes acél főzőlapnak.

63

GÁZFŐZŐLAPOK

GOA 7523/NB

GOA 6425/NB

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Önállóan beépíthető gázfőzőlap
73 cm széles kivitel
Edzett üveg felületű készülék
4 gázégő + 1 speciális WOK égő (4,8 kW)
Összekapcsolt iker öntöttvas edénytartó
Egykezes automata szikragyújtás
Biztonsági szelep gázégőnként

Önállóan beépíthető gázfőzőlap
59 cm széles kivitel
Edzett üveg felületű készülék
3 gázégő + 1 speciális WOK égő (3,5 kW)
Egybefüggő öntöttvas edénytartó
Egykezes automata szikragyújtás
Biztonsági szelep gázégőnként

• Max. gázteljesítmény: 12,300 W
• Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

• Max. gázteljesítmény: 8,000 W
• Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

GOA 6425/WH

GOA 6425/S

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Önállóan beépíthető gázfőzőlap,
59 cm széles kivitel
Fehér edzett üveg felületű készülék
3 gázégő + 1 speciális WOK égő (3,5 kW)
Egybefüggő öntöttvas edénytartó
Egykezes automata szikragyújtás
Biztonsági szelep gázégőnként

Önállóan beépíthető gázfőzőlap
59 cm széles kivitel
Edzett üveg felületű ezüstszatén készülék
3 gázégő + 1 speciális WOK égő (3,5 kW)
Egybefüggő öntöttvas edénytartó
Egykezes automata szikragyújtás
Biztonsági szelep gázégőnként

•
• Max. gázteljesítmény: 8,000 W
• Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

• Max. gázteljesítmény: 8,000 W
• Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

Magyarországi üzembehelyezése kizárólag a készülékhez mellékelt G20/25 mbar-os fúvókakészletre történő átszereléssel lehetséges, melyet szakképzett gázszerelő végezhet el.
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GÁZFŐZŐLAPOK

GOS 6415/NB

GOS 6413/NB

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Önállóan beépíthető gázfőzőlap
59 cm széles kivitel
Edzett üveg felületű készülék
4 gázégő
Egybefüggő öntöttvas edénytartó
Egykezes automata szikragyújtás
Biztonsági szelep gázégőnként

Önállóan beépíthető gázfőzőlap
59 cm széles kivitel
Edzett üveg felületű készülék
4 gázégő
Összekapcsolt iker öntöttvas edénytartó
Egykezes automata szikragyújtás
Biztonsági szelep gázégőnként

• Max. gázteljesítmény: 8,000 W
• Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

• Max. gázteljesítmény: 8,000 W
• Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

GOR 6416/NB

AKT 6414/NB

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Önállóan beépíthető gázfőzőlap
59 cm széles kivitel
Edzett üveg felületű készülék
4 gázégő
Elöl önálló, hátul összekapcsolt iker öntöttvas edénytartó
Egykezes automata szikragyújtás
Biztonsági szelep gázégőnként

Önállóan beépíthető gázfőzőlap
59 cm széles kivitel
Edzett üveg felületű készülék
4 gázégő
Önálló öntöttvas edénytartó
Egykezes automata szikragyújtás
Biztonsági szelep gázégőnként

•
• Max. gázteljesítmény: 8,000 W
• Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

• Max. gázteljesítmény: 8,000 W
• Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

Magyarországi üzembehelyezése kizárólag a készülékhez mellékelt G20/25 mbar-os fúvókakészletre történő átszereléssel lehetséges, melyet szakképzett gázszerelő végezhet el.

65

GÁZFŐZŐLAPOK

GMF 7522/IXL

GMF 6422/IXL		

• 73 cm széles kivitel
• Ujjlenyomatmentes karcálló iXeliumTM
felületű inox készülék
• 4 gázégő + 1 speciális WOK égő (5 kW)
• Öntöttvas edénytartó rácsok
• Egykezes automata szikragyújtás
• Biztonsági szelep gázégőnként

•
•
•
•
•
•

• Max. gázteljesítmény: 11,000 W
• Gáz alapbeállítás: Földgáz (G-20), 25 mbar
• Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x480 mm

• Max. gázteljesítmény: 8,000 W
• Gáz alapbeállítás: Földgáz (G-20), 25 mbar
• Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x480 mm

GMA 6422/IX

AKR 362/IX

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

59 cm széles kivitel
Inox készülék
3 gázégő + 1 speciális WOK égő
Öntöttvas edénytartó rácsok
Egykezes automata szikragyújtás
Biztonsági szelep gázégőnként

59 cm széles kivitel
Ujjlenyomatmentes karcálló iXeliumTM felületű inox készülék
3 gázégő + 1 speciális WOK égő
Öntöttvas edénytartó rácsok
Egykezes automata szikragyújtás
Biztonsági szelep gázégőnként

58 cm széles kivitel
Nemesacél felület
3 gázégő + 1 két lángkörös ultragyors nagyégő
Zománcozott acél edénytartó
Elöl elhelyezett kezelőgombok
Egykezes automata szikragyújtás
Biztonsági szelep gázégőnként

• Max. gázteljesítmény:8,000 W
• Gáz alapbeállítás: Földgáz (G-20), 25 mbar
• Kivágási méretek (Szél.xMély.): 560x480 mm

• Max. gázteljesítmény: 8,000 W
• Gáz alapbeállítás: Földgáz (G-20), 25 mbar
• Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x480 mm

Magyarországi üzembehelyezése kizárólag a készülékhez mellékelt G20/25 mbar-os fúvókakészletre történő átszereléssel lehetséges, melyet szakképzett gázszerelő végezhet el.
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DOMINO FŐZŐLAPOK

AKR 360/IX

AKR 350/IX

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

58 cm széles kivitel
Nemesacél felület
4 gázégő
Zománcozott acél edénytartó
Elöl elhelyezett kezelőgombok
Egykezes automata szikragyújtás
Biztonsági szelep gázégőnként

• Max. gázteljesítmény: 7,500 W
• Gáz alapbeállítás: Földgáz (G-20), 25 mbar
• Kivágási méretek (Szél.xMély.): 560x480 mm

58 cm széles kivitel
Nemesacél felület
4 gázégő
Zománcozott acél edénytartó
Elöl elhelyezett kezelőgombok
Egykezes automata szikragyújtás
Biztonsági szelep gázégőnként

• Max. gázteljesítmény:7,500 W
• Gáz alapbeállítás: Földgáz (G-20), 25 mbar
• Kivágási méretek (Szél.xMély.): 560x480 mm

ACM 712/IX

AKT 360/IX

AKT 310/IX

•
•
•
•
•

•
•
•
•

2 zónás üvegkerámia főzőlap
Edzett üveg felületű készülék
Elöl elhelyezett kezelőgombok
Zónánkénti maradékhő kijelzés

•
•
•
•

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

•
•
•
•

Első zóna: 145 mm; 1,2 kW
Hátsó zóna: 180 mm; 1,7 kW
Max. elektromos teljesítmény (W): 2900
Kivágási méretek ( mm): 275x490
(Szél.xMély.)

•
•
•
•

Első zóna: 145 mm;
1,5 kW
Hátsó zóna: 180 mm; 
2 kW
Max. elektromos teljesítmény (kW): 3,5
Kivágási méretek (mm): 
270x480
(Szél.xMély.)

•
•
•
•
•
•

Domino design
2 indukciós főzőzóna
Edzett üveg felületű készülék
Érintőszenzoros vezérlés
Zónánkénti gyorsindítás (booster és
maradékhő kijelzés)
Programozható időzítés
Élcsiszolt kivitel
Első zóna: indukciós; 145 mm;1,2 kW (1,8 kW)
Hátsó zóna: indukciós; 210 mm;2,2 kW (3 kW)
Max. elektromos teljesítmény (W):
3400
Kivágási méretek (mm):
275x490
(Szél.xMély.)

Magyarországi üzembehelyezése kizárólag a készülékhez mellékelt G20/25 mbar-os fúvókakészletre történő átszereléssel lehetséges, melyet szakképzett gázszerelő végezhet el.
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PÁ R A E L S Z Í V Ó K
Tö k é l e t e s f r i s s e s s é g
konyhájában
A legjobb fejlődő technológiák találkoztak az inspiráló
stílussal, a nagyszerű teljesítményért és a kiváló
eredményekért. A Whirlpool páraelszívó célja, hogy
javuljon a légáramlás, eltávolítsa a kellemetlen szagokat
és csökkentse a zsír képződését. Diszkrét és kifinomult,
innovatív designnal rendelkezik, mely tökéletesen
illeszkedik minden típusú konyhába, a komplett és
integrált megjelenésért.
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6. Érzék technológia, a megfelelő
teljesítményért
A Whirlpool exkluzív 6. Érzék technológiájának köszönhetően kiemelkedő teljesítményt kombinálja a kivételes
energiatakarékossággal. Beépített érzékelőkkel figyeli a levegőt a főzőlap feletti területen. A központi háttérvilágítású,
6. Érzék érintésérzékelő gomb az egyetlen programozó szenzor a teljes elszívó felületen1.

1
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6. Érzák érzékelő csak az AKR 758 IXL és AKR 758 UK IXL modelleknél érhetőek el.

6. ÉRZÉK TECHNOLÓGIA • PÁRAELSZÍVÓK

Területhatékonyság
Egyes Whirlpool páraelszívóknál a levegő az elszívó külső élei felé áramlik, így a teljesítménye akár 10%-kal is
megemelkedhet, miközben a zajszintje csökken. Ennek köszönhetően a páraelszívő külleme egyszerűbb és letisztultabb
formát kaphat, ami a tisztítási folyamatot is megkönnyíti.
Tiszta levegő a konyhában.
A Whirlpool elszívókon a légtisztítás két verziója található: kivezetés vagy szűrő.
A kivezetéses változatban a készülék megtisztítja a levegőt, majd miután áthúzza (a modelltől függően szintetikus vagy
fém) zsírszűrőkön, kinyomja a szabadba. A szűrős verzió a tisztított levegőt visszakeringeti a szomszédos környezetbe.
Ebben az esetben a levegő nemcsak a zsírszűrőkön halad át, hanem az aktív szénszűrőkön is (külön kaphatók), amelyeket
csak szűrős üzemmódban szabad használni.
Szagmentesítő szűrő.
Ha az elszívó nincs rákötve a kimenő gázokat a szabadba irányító vezetékre, csak a szűrős változatot szabad használni,
mivel ez megengedi, hogy a tisztított levegő visszakeringjen a konyhai környezetbe. Kizárólag ebben a változatban a
felhasználónak szagmentesítő szűrőt – egy különleges aktív szénpatront - kell beszerelnie, amely visszatartja a kimenő
párát, és megtisztítja a levegőt. A szűrőket rendszeres időközönként ki kell cserélni.
Zsírszűrő.
A zsírszűrő egy különleges légszűrő akadály, amely az elszívó elején található. Ez a szűrő különböző anyagokból készül.
Leggyakrabban a szűrők időszakosan kicserélhető szintetikus anyagból, illetve lemosható fémből készülnek. A legújabb
elszívók könnyen levehető és lemosható GFA panelekkel kaphatók, amelyek belül alumíniumból készülnek, vagy
mosogatógépben elmosható GFI panelekkel, amelyekben rozsdamentes acél terelőlemez található, hogy a látható felület
mindig ragyogó és fényes legyen.

Szűrőtelítettség kijelzők.
Hogy az elszívó mindig hatékony és biztonságos legyen, a zsírszűrőt és a szénszűrőt a modelltől függően időszakosan ki kell cserélni vagy el kell mosni. Egyes elszívók különleges szűrőtelítettség kijelzővel kaphatók,
hogy ön tudja, mikor kell kicserélni vagy kimosni a szűrőket. A rendszernek köszönhetően az elszívó
automatikusan tájékoztatja önt, hogy mikor van szükség karbantartásra.
Fejlett világítási rendszer:
• A LED világítási rendszerek 10-szer hosszabb ideig működnek, mint a hagyományos égők, és 90%-kal
kevesebb energiát fogyasztanak.
• A halogénlámpák homogén világítást biztosítanak a főzőlaphoz és a környező területhez.
• A többszínű környezetvilágítás egy fejlett világítási rendszer, amely lehetővé teszi a kívánt hangulathoz
legmegfelelőbb színek kiválasztását egy 256 színből álló teljes spektrumból, és ezáltal nyugtató látvány biztosít.

SEBESSÉGIDŐZÍTÉS.
Egyes Whirlpool elszívók olyan időprogramozóval kaphatók, amelyek automatikusan lezárják
az elszívót. Az időbeállítás a gyors üzemmódtól függ, hogy garantálja azt az időt, amelyre a
rendszernek szüksége van a levegő megtisztításához és a szagok eltávolításához.
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Különböző beépítési módok, szűrőtípusok
Típustól függően a páraelszívó alkalmas „kivezetéses” vagy „keringtetéses”
beépítésre. A kivezetéses párelszívók zsírszűrőkön keresztül szívják el a főzés
során keletkező párát, csővezetéken keresztül vezetik el a külső térbe, míg
a keringtetéses páraelszívók zsír- és szénszűrőn vezetik át az elszívott párát, mielőtt a szűrt levegőt visszajuttatnák a konyha légterébe. Az alumínium zsírszűrők a főzés alatt keletkező zsírt és minden kellemetlen szagot magukba szívják.
A nemesacél szűrőknél a zsírral telített levegőt egy többszörösen kanyargós
irányú, nagyméretű felületre terelik, ahol a zsírrészecskék visszamaradnak és lerakódnak. Mindkét típus mosogatógépben mosható. A perimeter technológia
esetén a panel megtöri a levegő áramlását és azt a páraelszívó külső sarkai felé
irányítja, ahol még több zsírt képes összegyűjteni.

6. Érzék szenzorfunkció
6. Érzék funkció szenzorai mindig a megfelelő fokozatra állítják be a párelszívót, így kíváló teljesítményt és maximális energiatakarékosságot biztosítanak.
Érzékelik a szennyezőanyagokat, például a füstöt, és automatikusan a megfelelő sebességre kapcsolnak, hogy a páraleszívó akkor is tisztítsa a levegőt, amikor
éppen nem főz.

Boost funkció
Amennyiben intenzívebb elszívásra van szükség, a Boost funkció bekapcsolásával gyorsan megoldhatja azt, ekkor 5 percig teljes fokozatra kapcsol a rendszer.
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A WHIRLPOOL AJÁNLÁSÁVAL MEGVÁSÁROLHATÓ WPRO TERMÉKEK

Univerzális zsír- és szénszűrők
Segíti megvédeni a konyhát a zsíros párától valamint a kellemetlen szagoktól.
Megakadályozza a szennyezett lerakódások kialakulását a konyhában. Öneloltó
és kívánt méretre vágható.
UCF 006 Univerzális zsír- és szénszűrő, 470 x 570 mm
UCF 007 Univerzális szénszűrő, 470 x 970 mm
UGF 005 Univerzális zsírszűrő, 470 x 970 mm
UGF 006 Univerzális zsírszűrő, 470 x 970 mm
UGF 008 Univerzális zsírszűrő, 470 x 970 mm

Alumínium flexibilis csövek
Kihúzható alumíniumcső páralelszívó kivezetéséhez.
CHT 151 Alumínium flexibilis cső, 1,5 m - 100 mm
CHT 152 Alumínium flexibilis cső, 1,5 m - 110 mm
CHT 153 Alumínium flexibilis cső, 1,5 m - 120 mm
CHT 154 Alumínium flexibilis cső, 1,5 m - 125 mm
CHT 301 Alumínium flexibilis cső, 3 m - 100 mm
CHT 302 Alumínium flexibilis cső, 3 m - 110 mm
CHT 303 Alumínium flexibilis cső, 3 m - 120 mm
CHT 304 Alumínium flexibilis cső, 3 m - 125 mm
CHT 305 Alumínium flexibilis cső, 3 m - 150 mm

Páraelszívókivezető készletek
UVK 120 Páraelszívókivezető készlet - 120/125 mm tartalma: Alumínium flexibilis kivezetőcső (1,5 m/ 125 mm), külső gravitációs zsalu, univerzális csőbilincs, belső takarólap és villás dugó.
UVK 150 Páraelszívókivezető készlet - 150 mm tartalma: Alumínium flexibilis
kivezetőcső (1,5 m/ 150 mm), külső gravitációs zsalu, univerzális csőbilincs,
belső takarólap és villás dugó.

A WPro termékekről szóló további információért vagy a termékek megvásárlásáért keresse fel www.whirlpoolszerviz.hu oldalt!
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AKR 951/1 IX

100 cm - inox készülékszín

WHIRLPOOL

AKR 809 MR

80 cm - inox készülékszín

WHIRLPOOL

AKR 951/1 IX

AKR 809 MR

42

107

ABCDEFG

ABCDEFG

ABCDEFG

67

• Mennyezetre szerelhető, sziget elszívó
• 1 motor; elektronikus vezérlés; nyomógombos kezelés; 3 sebességfokozat; halogén világítás; mosható alumínium zsírszűrő
• Légkivezetéses elszívó teljesítmény (m3/h):
• Keringtetéses elszívó teljesítmény (m3/h):
•
•
•
•
•
•

Zajszint, légkivezetésnél (dBA):
Zajszint, légkeringetésnél (dBA):
Kivezetőcsonk átmérője (mm):
Motorteljesítmény (W):
Csatlakozási teljesítmény (W):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

AKR 808 BK

265-415-630
200-310-455
46-55-65
54-62-69
150
170
210
1010x998x698

80 cm - fekete készülékszín

WHIRLPOOL

ABCDEFG ABCDEFG

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABCDEFG

Falra szerelhető, ferdesíkú páraelszívó (80 cm)
Fusion design, iXelium™ inox / tükrös üveg kivitel
A+ energiaosztály
Elektronikus vezérlés, érintőszenzoros kezelés
1 motor, perimeter elszívótechnika
3 +1 booster elszívósebesség
Egyedi páralecsapódásgátló kivitel (fűtőszál az üvegben)
Légkivezetéses és aktívszenes üzemmódra is alkalmas
Motorteljesítmény (W): 
310
Világításteljesítmény (W): 
5
Csatlakozási érték (W): 
408
Zajszint, légkivezetéses üzemmódban (dB): 
52 -57 -61 -66
Zajszint, légkerigetéses üzemmódban (dB): 
70 - 73 - 74
Készülékméret (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 
1045x798x364

AKR 039 G BL

80 cm - fekete készülékszín

WHIRLPOOL

AKR 808 BK

AKR 039 G BL

82

42

ABCDEFG ABCDEFG

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABCDEFG

ABCDEFG

61

Falra szerelhető, ferdesíkú páraelszívó (80 cm)
High-end design, fekete üveg kivitel
A+ energiaosztály
Elektronikus vezérlés, érintőszenzoros kezelés
1 motor, perimeter elszívótechnika
3 +1 booster elszívósebesség
Egyedi páralecsapódásgátló kivitel (fűtőszál az üvegben)
Légkivezetéses és aktívszenes üzemmódra is alkalmas
Motorteljesítmény (W):
310
Világításteljesítmény (W): 
5
Csatlakozási érték (W):
408
Zajszint, légkivezetéses üzemmódban (dB): 
52 -57 -61 -66
Zajszint, légkerigetéses üzemmódban (dB): 
70 - 73 - 74
Készülékméret (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 
1045x798x369
74

61

ABCDEFG

ABCDEFG

59

• Falra szerelhető, ferdesíkú elszívó
• 1 motor, elektronikus vezérlés, érintőszenzoros kezelés, LCD
kijelző, 3 sebességfokozat, LED világítás, mosható aluminium
zsírszűrő, +3 perces időkapcsoló
• Légkivezetéses elszívó teljesítmény (m3/h):465-629-709
• Keringtetéses elszívó teljesítmény (m3/h):386-438-458
•
•
•
•
•
•

Zajszint légkivezetésnél (dBA): 
Zajszint légkeringetésnél (dBA): 
Kivezetőcsonk átmérője (mm): 
Motorteljesítmény (W): 
Csatlakozási teljesítmény (W): 
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 

59-66
69-72-73
150
270
272
360x798x326

PÁRAELSZÍVÓK

AKR 037 G BL

60 cm - fekete készülékszín

AKR 036 G BL

60 cm - fekete készülékszín

• Falra szerelhető, ferdesíkú elszívó
• 1 motor, mechanikus vezérlés, nyomógombos kezelés,
3 sebességfokozat, LED világítás, mosható aluminium zsírszűrő

• Falra szerelhető, ferdesíkú elszívó
• 1 motor, elektronikus vezérlés, nyomógombos kezelés, LCD
kijelző, 3 sebességfokozat, halogén világítás, mosható aluminium
zsírszűrő, +5 perces időkapcsoló, szűrő telítettségjelzés

• Légkivezetéses elszívó teljesítmény (m3/h):403-561-658
• Keringtetéses elszívó teljesítmény (m3/h):360-412-435

• Légkivezetéses elszívó teljesítmény (m3/h):194-223-394
• Keringtetéses elszívó teljesítmény (m3/h): 
143-187-301

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Zajszint légkivezetésnél (dBA):
Zajszint légkeringetésnél (dBA):
Kivezetőcsonk átmérője (mm): 
Motorteljesítmény (W): 
Csatlakozási teljesítmény (W): 
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

58-61-69
68-71-73
150
260
262
360x598x326

Zajszint légkivezetésnél (dBA): 
Zajszint légkeringetésnél (dBA): 
Kivezetőcsonk átmérője (mm): 
Motorteljesítmény (W): 
Csatlakozási teljesítmény (W): 
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 

75

47-50-58
50-57-68
150
170
210
381x595x326

PÁRAELSZÍVÓK

AKR 758/IXL

90 cm - iXelium™ felületű inox

AKR 474/IXL

90 cm - iXeliumTM felületű inox

• Falra szerelhető, kürtős elszívó
• 1 motor, elektronikus vezérlés, érintőszenzoros kezelés, 6. Érzék
automatikus fokozatbeállítás funkció, 4 +1 intenzív (automatikus
visszakapcsolással) sebességfokozat, LED világítás, mosható
aluminium zsírszűrő

• Falra szerelhető, kürtős elszívó (lapos ernyős kivitel)
• 1 motor; elektronikus vezérlés; érintőszenzoros kezelés; LCD
kijelző; 3 sebességfokozat (intenzív fokozat is, automatikus
visszakapcsolással!); LED világítás; mosható nemesacél zsírszűrő;
időkapcsoló

• Légkivezetéses elszívó teljesítmény (m3/h):133-415-518-625-790
• Keringtetéses elszívó teljesítmény (m3/h):  83-391-414-427-441

• Légkivezetéses elszívó teljesítmény (m3/h):
• Keringtetéses elszívó teljesítmény (m3/h):

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Zajszint légkivezetésnél (dBA):
Zajszint légkeringetésnél (dBA): 
Kivezetőcsonk átmérője (mm): 
Motorteljesítmény (W): 
Csatlakozási teljesítmény (W): 
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 

35-56-61-65-70
39-70-72-73
150
300
315
650x900x455

AKR 759/IX

Zajszint, légkivezetésnél (dBA):
Zajszint, légkeringtetésnél (dBA):
Kivezetőcsonk átmérője (mm):
Motorteljesítmény (W):
Csatlakozási érték (W):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

90 cm - inox készülékszín

• Falra szerelhető, kürtős elszívó
• 1 motor; 6. Érzék szenzorfunkció; elektronikus vezérlés;
érintőszenzoros kezelés; 4 sebességfokozat (Intenzív fokozat is,
automatikus visszakapcsolással!); halogén világítás; mosható
nemesacél zsírszűrő
• Légkivezetéses elszívó teljesítmény (m3/h):
• Keringtetéses elszívó teljesítmény (m3/h):
•
•
•
•
•
•

Zajszint, légkivezetésnél (dBA):
Zajszint, légkeringtetésnél (dBA):
Kivezetőcsonk átmérője (mm):
Motorteljesítmény (W):
Csatlakozási érték (W):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
76

297-432-589-704
251-312-343-356
51 - 60 - 68 - 72
63 - 71 - 72 - 73
150
250
270
619x898x450

350 - 650 - 700
200 - 400 - 600
60 - 65 - 70
51 - 61 - 71
150
220
225
619x898x450

PÁRAELSZÍVÓK

AKR 757/IX

90 cm - inox készülékszín

AKR 966/IX

90 cm - inox készülékszín

WHIRLPOOL

WHIRLPOOL

AKR 757 IX

105

ABCDEFG

ABCDEFG

ABCDEFG

111

69

ABCDEFG

ABCDEFG

ABCDEFG

• Falra szerelhető, kürtős elszívó
• 1 motor, elektronikus vezérlés, érintőszenzoros kezelés, LCD
kijelző, 3+1 intenzív sebességfokozat, halogén világítás, mosható
aluminium zsírszűrő

• Falra szerelhető, kürtős elszívó
• 1 motor; elektronikus verzérlés; nyomógombos kezelés;
3 sebességfokozat; halogén világítás; mosható nemesacél
zsírszűrő; sebességfokozatok kijelzése

• Légkivezetéses elszívó teljesítmény (m3/h): 
• Keringtetéses elszívó teljesítmény (m3/h): 

• Légkivezetéses elszívó teljesítmény (m3/h):
• Keringtetéses elszívó teljesítmény (m3/h):

•
•
•
•
•
•

Zajszint légkivezetésnél (dBA): 
Zajszint légkeringetésnél (dBA): 
Kivezetőcsonk átmérője (mm): 
Motorteljesítmény (W): 
Csatlakozási teljesítmény (W): 
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 

WHF 96 AMX

286-427-589-709
243-296-319-330
50-60-67-72
67-72-73-74
150
260
300
680-1130 x 898 x 450

90 cm -üveg - inox felület

WHIRLPOOL

•
•
•
•
•
•

Zajszint, légkivezetésnél (dBA):
Zajszint, légkeringetésnél (dBA):
Kivezetőcsonk átmérője (mm):
Motorteljesítmény (W):
Csatlakozási teljesítmény (W):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

AKR 916/IX

•
•
•
•
•

ABCDEFG

46-55-65
54-62-69
150
170
215
1160x898x500

90 cm - inox készülékszín

WHIRLPOOL

ABCDEFG

125

ABCDEFG

62

Inox nemesacél kivitel, lapos üvegernyővel
Mechanikus vezérlés, nyomógombos kezelés
Légkivezetéses és aktívszenes üzemmódra is alkalmas
1 motor
3 elszívósebesség

Motorteljesítmény (W): 
Világításteljesítmény (W): 
Csatlakozási érték (W): 
Zajszint, légkivezetéses üzemmódban (dB): 
Zajszint, légkerigetéses üzemmódban (dB): 
Készülékméret (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 

AKR 916 IX

WHF 96 AM X

135
40
175
56 - 55 - 62
60 - 63 - 66
1130x898x450

ABCDEFG

ABCDEFG

69

• Falra szerelhető, kürtős elszívó
• 1 motor; mechanikus vezérlés; tolókapcsolós kezelés; 3 sebességfokozat; halogén világítás; mosható alumínium zsírszűrő

• Légkivezetéses elszívó teljesítmény (m3/h):
• Keringtetéses elszívó teljesítmény (m3/h):
•
•
•
•
•
•

67

265-415-630
200-310-455

101.80

ABCDEFG

AKR 966 IX

•
•
•
•
•
•

Zajszint, légkivezetésnél (dBA):
Zajszint, légkeringetésnél (dBA):
Kivezetőcsonk átmérője (mm):
Motorteljesítmény (W):
Csatlakozási teljesítmény (W):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):
77

162-192-352
110-143-271
55-62-67
61-64-67
120
140
230
850-1100x898x500

PÁRAELSZÍVÓK

AKR 746 IX

60 cm - inox készülékszín

AKR 756 IX

60 cm - inox készülékszín

• Falra szerelhető, kürtős elszívó
• 1 motor, elektronikus vezérlés, érintőszenzoros kezelés, 6. érzék
automatikus fokozatbeállítás funkció, 3 +1 intenzív (automatikus
visszakapcsolással) sebességfokozat, halogén világítás, mosható
aluminium zsírszűrő

• Falra szerelhető, kürtős elszívó
• 1 motor, elektronikus vezérlés, érintőszenzoros kezelés, LCD
kijelző, 3 sebességfokozat, LED világítás, mosható aluminium
zsírszűrő, szűrő telítettségjelző

• Légkivezetéses elszívó teljesítmény (m3/h):297-432-589-704
• Keringtetéses elszívó teljesítmény (m3/h): 
251-312-343-356

• Légkivezetéses elszívó teljesítmény (m3/h): 
• Keringtetéses elszívó teljesítmény (m3/h): 

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Zajszint légkivezetésnél (dBA): 
Zajszint légkeringetésnél (dBA): 
Kivezetőcsonk átmérője (mm): 
Motorteljesítmény (W): 
Csatlakozási teljesítmény (W): 
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 

AKR 666/IX

51-60-68-72
63-71-72-73
150
250
270
620x598x455

60 cm - inox készülékszín

• Falra szerelhető, kürtős elszívó
• 1 motor; elektronikus vezérlés; nyomógombos kezelés;
3 sebességfokozat; halogén világítás; mosható nemesacél
zsírszűrő; sebességfokozatok kijelzése
• Légkivezetéses elszívó teljesítmény (m3/h):
• Keringtetéses elszívó teljesítmény (m3/h):
•
•
•
•
•
•

Zajszint, légkivezetésnél (dBA):
Zajszint, légkeringetésnél (dBA):
Kivezetőcsonk átmérője (mm):
Motorteljesítmény (W):
Csatlakozási teljesítmény (W):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

265-415-630
200-310-455
46-55-65
54-62-69
150
170
215
1160x598x500
78

Zajszint légkivezetésnél (dBA): 
Zajszint légkeringetésnél (dBA):
Kivezetőcsonk átmérője (mm): 
Motorteljesítmény (W): 
Csatlakozási teljesítmény (W): 
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 

WHF 66 AMX

177 - 427 - 709
243 - 296 - 330
50-60-72
67-72-74
147
260
265
619x598x450

60 cm -üveg - inox felület

•
•
•
•
•
•

Falra szerelhető, lapos kivitelű páraelszívó (60 cm)
Inox nemesacél kivitel, lapos üvegernyővel
Mechanikus vezérlés, nyomógombos kezelés
Légkivezetéses és aktívszenes üzemmódra is alkalmas
1 motor
3 elszívósebesség

•
•
•
•
•
•

Motorteljesítmény (W): 
Világításteljesítmény (W):
Csatlakozási érték (W):
Zajszint, légkivezetéses üzemmódban (dB): 
Zajszint, légkerigetéses üzemmódban (dB): 
Készülékméret (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 

135
40
175
56 - 55 - 62
60 - 63 - 66
1130x598x450

PÁRAELSZÍVÓK

AKR 648/IX

60 cm - inox készülékszín

WHIRLPOOL

WSLESS 66 AS X

52,5 cm széles, alulról szerelhető
kivitel

WHIRLPOOL

AKR 648 IX

125

ABCDEFG

ABCDEFG

ABCDEFG

• Légkivezetéses elszívó teljesítmény (m3/h):
• Keringtetéses elszívó teljesítmény (m3/h):
•
•
•
•
•
•

Zajszint, légkivezetésnél (dBA):
Zajszint, légkeringetésnél (dBA):
Kivezetőcsonk átmérője (mm):
Motorteljesítmény (W):
Csatlakozási teljesítmény (W):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

158.80

69

• Falra szerelhető, kürtős elszívó
• 1 motor; mechanikus vezérlés; tolókapcsolós kezelés; 3 sebességfokozat; halogén világítás; mosható alumínium zsírszűrő

WSLESS 66 AS X

ABCDEFG

ABCDEFG

162-192-352
110-143-271

•
•
•
•
•
•
•

Kürtőbe építhető páraelszívó betét
Inox készülékszín
Légkivezetéses és aktívszenes üzemmódra is alkalmas
Mechanikus vezérlés, tolókapcsolós kezelés
2 motor, 3 elszívósebesség
“E” energiaosztály
Max. 336 m3/óra elszívókapacitás

55-62-67
61-64-67
120
140
230
1100x600x500

•
•
•
•
•
•

Motorteljesítmény (W): 
Világításteljesítmény (W): 
Csatlakozási érték (W): 
Zajszint, légkivezetéses üzemmódban (dB): 
Zajszint, légkerigetéses üzemmódban (dB): 
Készülékméret (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 
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ABCDEFG

68

230
56
286
53 - 59 - 68
59 - 66 - 69
166x524x289

PÁRAELSZÍVÓK

AKR 747/IX

60 cm - inox készülékszín

AKR 749/IX		

60 cm - inox készülékszín

WHIRLPOOL

AKR 749 IX

127

ABCDEFG

ABCDEFG

ABCDEFG

65

• Teleszkópos elszívó
• 1 motor; mechanikus vezérlés; nyomógombos vezérlés;
3 sebességfokozat; halogén izzók (2x20 W); mosható alumínium
zsírszűrő

• Teleszkópos elszívó
• 1 motor; mechanikus vezérlés; nyomógombos vezérlés;
3 sebességfokozat; halogén izzók (2x20 W); mosható alumínium
zsírszűrő

• Légkivezetéses elszívó teljesítmény (m3/h):
• Keringtetéses elszívó teljesítmény (m3/h):

• Légkivezetéses elszívó teljesítmény (m3/h):
• Keringtetéses elszívó teljesítmény (m3/h):

•
•
•
•
•
•

Zajszint, légkivezetésnél (dBA):
Zajszint, légkeringetésnél (dBA):
Kivezetőcsonk átmérője (mm):
Motorteljesítmény (W):
Csatlakozási teljesítmény (W):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

276-340-428
204-234-216
58-63-69
67-69-70
120
130
170
180x599x300

AKR 749/NB // AKR 749/WH

•
•
•
•
•
•

Zajszint, légkivezetésnél (dBA):
Zajszint, légkeringetésnél (dBA):
Kivezetőcsonk átmérője (mm):
Motorteljesítmény (W):
Csatlakozási teljesítmény (W):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

AKR 469/IX

60 cm – fekete/fehér készülékszín készülékszín
WHIRLPOOL

162-271-371
111-166-180
45-55-64
57-66-68
120
150
206
180x599x300

60 cm – inox készülékszín

WHIRLPOOL

AKR 749 IX

127

ABCDEFG

ABCDEFG

ABCDEFG

AKR 469 IX

99

65

ABCDEFG

ABCDEFG

ABCDEFG

57

• Teleszkópos elszívó
• 1 motor; mechanikus vezérlés; nyomógombos vezérlés;
3 sebességfokozat; halogén izzók (2x20 W); mosható alumínium
zsírszűrő

• Teleszkópos elszívó
• 1 motor; mechanikus vezérlés; billenőkapcsolós vezérlés;
2 sebességfokozat; halogén izzók (2x20 W); mosható alumínium
zsírszűrő

• Légkivezetéses elszívó teljesítmény (m3/h):
• Keringtetéses elszívó teljesítmény (m3/h):

• Légkivezetéses elszívó teljesítmény (m3/h):
• Keringtetéses elszívó teljesítmény (m3/h):

•
•
•
•
•
•

Zajszint, légkivezetésnél (dBA):
Zajszint, légkeringetésnél (dBA):
Kivezetőcsonk átmérője (mm):
Motorteljesítmény (W):
Csatlakozási teljesítmény (W):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

162-271-371
111-166-180
45-55-64
57-66-68
120
150
206
180x599x300
80

•
•
•
•
•
•

Zajszint, légkivezetésnél (dBA):
Zajszint, légkeringetésnél (dBA):
Kivezetőcsonk átmérője (mm):
Motorteljesítmény (W):
Csatlakozási teljesítmény (W):
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

164-271
110-163
45-56
57-65
120
100
156
180x599x300

SZABADONÁLLÓ PÁRAELSZÍVÓK

WSLCSE 65 AS W // WSLCSE 65 AS X

WSLCSE 65 AS GR

WHIRLPOOL

WHIRLPOOL

WSLCSE 65 AS W

WSLCSE 65 AS GR

78.90

ABCDEFG

ABCDEFG

ABCDEFG

78.90

69

ABCDEFG

ABCDEFG

ABCDEFG

•
•
•
•
•

Falra vagy felsőszekrény alá szerelhető páraelszívó (60 cm)
Fehér készülékszín
Légkivezetéses és aktívszenes üzemmódra is alkalmas
Mechanikus vezérlés, tolókapcsolós kezelés
1 motor, 3 elszívósebesség

•
•
•
•
•

Falra vagy felsőszekrény alá szerelhető páraelszívó (60 cm)
Szürke készülékszín
Légkivezetéses és aktívszenes üzemmódra is alkalmas
Mechanikus vezérlés, tolókapcsolós kezelés
1 motor, 3 elszívósebesség

•
•
•
•
•

Motorteljesítmény (W): 
Világításteljesítmény (W): 
Csatlakozási érték (W): 
Zajszint, légkivezetéses üzemmódban (dB):
Készülékméret (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 

•
•
•
•
•

Motorteljesítmény (W): 
Világításteljesítmény (W): 
Csatlakozási érték (W):
Zajszint, légkivezetéses üzemmódban (dB): 
Készülékméret (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 

105
28
133
62 - 66 - 69
130x599x515

69

105
28
133
62 - 66 - 69)
130x599x515

WSLCSE 55 AS W

WSLCSE 65 AS K
WHIRLPOOL

WHIRLPOOL

WSLCSE 65 AS K

WSLCSE 55 AS W

78.90

ABCDEFG

ABCDEFG

ABCDEFG

78.90

69

ABCDEFG

ABCDEFG

ABCDEFG

•
•
•
•
•

Falra vagy felsőszekrény alá szerelhető páraelszívó (60 cm)
Fekete készülékszín
Légkivezetéses és aktívszenes üzemmódra is alkalmas
Mechanikus vezérlés, tolókapcsolós kezelés
1 motor, 3 elszívósebesség

•
•
•
•
•

Falra vagy felsőszekrény alá szerelhető páraelszívó (50 cm)
Fehér készülékszín
Légkivezetéses és aktívszenes üzemmódra is alkalmas
Mechanikus vezérlés, tolókapcsolós kezelés
1 motor, 3 elszívósebesség

•
•
•
•
•

Motorteljesítmény (W): 
Világításteljesítmény (W): 
Csatlakozási érték (W): 
Zajszint, légkivezetéses üzemmódban (dB):
Készülékméret (Mag.xSzél.xMély.) (mm):

•
•
•
•
•

Motorteljesítmény (W): 
Csatlakozási érték (W): 
Zajszint, légkivezetéses üzemmódban (dB): 
Készülékméret (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 
Max. 175 m3/óra elszívókapacitás

105
28
133
62 - 66 - 69
130x599x515
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69

105
133
62 - 66 - 69
130x499x515

BEÉPÍTHE TŐ
M O S O G AT Ó G É P E K
Innováció mely
forradalmasítja a
mosogatást
Fényes ötletek a még fényesebb edényekért. Ez az, ami
a mi mosogatógép termékválasztékunkat egyedivé
és utánozhatatlanná teszi. Biztosítjuk fogyasztóink
számára az intelligens, energia-hatékony mosogatást,
mindezt elegáns és ergonomikus kialakítással ötvözve, a
kiemelkedő teljesítményért mosogatásról mosogatásra.
Teljesen integrálható az Absolute design család
többi elemeivel, köszönhetően a rozsdamentes acél
kivitelezésnek és a részben vagy teljesen integrált
felhasználói felületnek. A víz szennyezettségi szintje és
az energiafelhasználás drasztikusan csökken, miközben
edényei mindig tökéletesen tiszták lesznek.

82
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Élvezze a tökéletesen tiszta
végeredményt mindössze 1 óra
alatt1.
Az új 6. Érzék technológia észleli és figyeli a víz szennyezettségét és ehhez igazítja a mosogatási ciklus paramétereit
és a program beállításait. Így Ön mindig tökéletesen tiszta edényeket kaphat erőfeszítés nélkül, és akár 50%-os
megtakarítást érhet el idő- és vízfogyasztásban2.

84

1

Az 1 órás Wash & Dry program hasnálatával. Belső teszteredmények (2013. október). A POWERCLEAN funkció nem használható a 1 órás Wash & Dry programmal egyszerre.

2

Belső tesztek alapján. Az eredmény a minimális és maximális víz- és időigény közötti eltérés alapján lett kalkulálva 6. Érzék program beállítás mellett.

6. ÉRZÉK TECHNOLÓGIA • BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉPEK

KIMAGASLÓ TISZTÍTÁSI
EREDMÉNYEK.
A 6. Érzék PowerCleanPRO
olyan újratervezett, célzott
vízsugaras rendszer, amely még
a legmakacsabb szennyeződéseket
is eltávolítja a lábasokról,
serpenyőkről vagy tepsikről anélkül,
hogy előöblítésre, áztatásra vagy
súrolásra lenne szükség. Speciális
érzékelők figyelik a mosogatnivalók
szennyezettségét, és ennek
megfelelően szabályozzák a
víznyomást a mosogatási ciklus
alatt. Az új PowerClean zónának
köszönhetően pedig, akár 30%-kal
több helyet biztosítanak a nagyobb
edények stabil elhelyezésének3.w

1 ÓRÁS WASH&DRY PROGRAM.
PowerDry funkció használata mellett tökéletes tisztítás és szárítás érhető el akár 1 óra alatt1, még a műanyag
edényeknél is.

3

Belső tesztelés alapján, mely során az alső kosár hátsó felét töltötték fel vertikálisan magasabb edényekkel (2015. július).
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2 lehetőség a 6. Érzék teljes
kihasználásához

A 6. ÉRZÉK intelligens érzékelők észlelik, hogy mennyi az edényeken a szennyeződés, és hozzáigazítják a ciklus
paramétereit, hogy tökéletesesen tiszta edények kerüljenek ki a készülékből.
Az erős hátsó vízsugarak a legmakacsabb szennyeződést is eltávolítják a fazekakról és serpenyőkről, bármilyen
méretűek legyenek is, anélkül, hogy előmosogatásra, áztatásra vagy súrolásra lenne szükség, így ön mindenkor kiváló
eredménnyel mosogathatja el az edényeit.

Akár 30%-kal több hely.
A PowerCleanPRO technológia tökéletesen tiszta
edényeket nyújt előmosogatás nélkül még ráégett étel
esetén is. Ezen túlmenően, az új oldalsó tartók révén,
amelyek meghatározzák a PowerClean zónát, 30%-kal
több hely áll rendelkezésre a jobb helykihasználásnak
köszönhetően, hiszen a fazekak és a serpenyők
különböző módokon helyezhetők el, hogy rugalmas,
de mégis stabil legyen a töltet elrendezése. Mindig
rugalmasan lehet bepakolni a mosogatáshoz, akár
normál edények, akár különböző méretű fazekak
kerülnek a készülékbe, lehetővé téve, hogy ön
mindenkor a legjobb szükséges kombinációt érje el.

Tökéletes tisztítás mindössze 6 liter vízzel.
Az új Whirlpool mosogatógépek programonként csupán 6 liter3 vizet használnak, miközben mindig
makulátlan tisztítási eredményeket érnek el.

2
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3

Olyan belső tesztek alapján, amikor az edények és a tálcák az alsó rács hátuljára függőlegesen vannak bepakolva. 2015. júliusi állapot.
Kiválasztott modelleken.

6. ÉRZÉK TECHNOLÓGIA • BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉPEK

A PowerDry egy kizárólagos megoldás, amely makulátlan szárítást kínál, lehetővé téve, hogy poharai fényesek és
foltmentesek legyenek akkor is, ha nem törli el őket konyharuhával.
A PowerDry rendszer zárt áramköre kivonja a gőzt és vízzé alakítja, amelyet aztán leereszt, így a mosogatógép belső
terében az ajtó kinyitásakor már nincs nedvesség.
Mindig tökéletes száradás, még a műanyag holmi esetében is.
A PowerDry technológiának köszönhetően minden konyhai eszköze a legjobb eredménnyel szárad meg, még az olyan
nehezen szárítható holmi is, mint a műanyag. Minden edénye következetesen száraz lesz, soha egyetlen csöpp sem
marad rajtuk.

A legnagyobb energiahatékonyság.
A Whirlpool PowerDry maximális gyorsaságot és hatékonyságot garantál az összes konyhai edény
elmosogatásakor, egyidejűleg pedig A+++ fokozatot ér el, ami a leghatékonyabb energiabesorolás
a piacon. A rendkívüli tisztítási és szárítási teljesítmény a fogyasztás csökkenésével jár együtt, ami
miatt az új Supreme Clean mosogatógép egyedi és verhetetlen készülékké válik.

87

Minden a megfelelő helyre kerül

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.

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.
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RUGALMASSÁG • BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉPEK 60 CM
Moduláris harmadik rács.
Az innovatív harmadik kosár annyira flexibilis, hogy alkalmazkodik az ön igényeihez, így még a magasabb holmi is rápakolható a felső rácsra.

Kiváló rozsdamentes acél fogantyú.
A mosogatógép fogantyúja rozsdamentes acélból készült. A fokozottan ergonomikus és strapabíró dizájnnak
köszönhetően funkciója abszolút verhetetlen.
Teleszkópos sínek.
A teleszkópos sínek segítségével a felső rács könnyen kihúzható, így könnyebbé válik az edények be- és kipakolása, és
megmarad a teljes stabilitás.
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.
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.
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.

A KÜLÖNBSÉG A RÉSZLETEKBEN REJLIK
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.
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.

0% ZAJ, 100% CSENDESSÉG
Az új Whirlpool mosogatógépek zajszintje akár csupán 41dBa. A mosogatási ciklus olyan halk, hogy késő este is elindíthatja a
készüléket.
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A választás teljes szabadsága
PROGRAMOK

Eco.
Az Eco ciklus az a program, amely az energiacímke
alapjául szolgál.
6. Érzék.
A 6. Érzék program érzékeli a szennyezettség szintjét,
és ennek megfelelően állítja be a mosogatási
programot, így ezzel ön akár 40%-ban vizet és időt
takarít meg.
Intenzív.
Ez a program maximális erővel dolgozik, és
tökéletes megoldás az erősen szennyezett edények
elmosogatására.
Napi.
Napi program, amelyet mindennap használhat
a szokásos mértékben szennyezett edényekhez.
Féltöltet.
Ez a program kifejezetten arra szolgál,
hogy elmosogassa a nem teljesen feltöltött
mosogatógépben lévő edényeket.
Gyors.
Amikor nagyon kevés ideje van az edények
elmosogatására, a gyorsprogram lehetővé teszi, hogy
szárítás nélkül, mindössze 25 perc alatt elmosogassa a
szokásos mértékben szennyezett edények napi adagját.

Éjszakai.
Ez a program kifejezetten arra szolgál, hogy ön akkor
is használhassa a mosogatógépet, amikor csendes
környezetre van szüksége.
Törékeny.
Ez az alacsony hőmérsékleten futó program
kíméletesen mossa el a legkényesebb edényeket.
Előmosogatás.
Ideális program ahhoz, hogy a komplett
mosogatási program lefuttatása előtt felpuhítsa a
szennyeződéseket, vagy felfrissítse a mosogatógépben
a teljes feltöltés előtt elhelyezett edényeket.
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 1h.
Ez a program kifejezetten arra szolgál, hogy egy órán
belül tökéletesen elmosogassa és megszárítsa az
edényeket.

FUNKCIÓK • BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉPEK

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.
Sani öblítés.
Ez az öblítőopció az edények tisztításakor az abszolút
szükséges pillanatokban szuper higiéniát biztosít.
Ideális megoldás a csecsemőholmik biztonságos
megtisztítására.
Többzóna.
A Többzóna opció akkor indítható el, amikor ön
vagy az alsó, vagy a felső rácson szeretné elmosni
az edényeket. Ezzel az opcióval egyéni igény szerint
beállíthatja úgy a mosogatási programot, hogy az csak
a kiválasztott rácson működjön.

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.
Késleltetett indítás.
Ez az opció lehetővé teszi a mosogatógép
beállítását, hogy pontosan meg lehessen mondani,
a mosogatóprogram melyik későbbi időpontban
induljon el.
Tabletták.
Opció, hogy a gép a hagyományos mosogatópor
helyett tisztítószeres tablettákat használjon az edények
elmosogatására.
Turbó
Ha önnek nincs túl sok ideje, de azt azért szeretné,
hogy az edények tökéletesen tiszták legyenek, a Turbó
opció lehetővé teszi a kiválasztott program hosszának
lerövidítését. A víz és az energia mennyiségének
beállításával kiváló eredményeket és tisztaságot
biztosít a lehető leggyorsabb módon.
Féltöltet
Ezzel az opcióval akkor is lefuttatható a
mosogatóprogram, ha nem jött össze egy teljes
töltetre való, és ez nem veszélyezteti a tisztítás fokát.

BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉPEK

WBO 3T333 DF I

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• iXelium™ inox felület
• 14 teríték
• A+++ energiaosztály
• 9,5 literes vízfogyasztás
• 6. Érzék szenzorfunkció
• Folyamatos idejű késleltetett indítás (1-24 óra)
• Digitális kijelző, maradékidő kijelzés
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
• Állítható 3. evőeszköztartó fiók
• Felső kosár: 4 csészetartó, kivehető és állítható magasságú
• Alsó kosár: 8 lehajtható tányértartó sor
• AquaStop vízvédelem
OPCIÓK:
• Egyedi PowerDry szárítási technológia

WBO 3033 DL X

WBO 3T332 P X

• PowerClean Pro opció- nagynyomású
tisztítás, Multizónás mosogatás, Turbo opció,
Multitabletta használat
PROGRAMOK:
6. Érzék szenzorprogram, Előmosogatás,
Kímélő 45°C üvegprogram, Gyorsprogram
(szárítás nélkül) 50°C, 1 órás mosogató és
teljes szárítóprogram, Eco 50°C referenciaprogram (9,5 liter/0,83 kWh/ 220 perc), Napi 50°C
program, Intenzív 65°C program, SelfClean
program, Szupercsendes éjszakai 50°C program, Antibakteriális program
MŰSZAKI ADATOK:
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
237
• Éves vízfogyasztás (liter/év):
2660
• Zajszint:
43 dBA
• Maximális tápvíz hőmérséklet:
60° C
• Készülékméret (mm):
820x595x570
(Mag.xSzél.xMély.)

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 14 teríték, inox készülékszín
• „A+++” energiaosztály, „A” tisztítóhatás,
„A” szárítóhatás
• Elektronikus vezérlés, nyomógombos kezelés
• 6. Érzék PowerClean szenzorfunkció
• Egyedi PowerDry szárítási technológia
• 11 program
• Digitális kijelző
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
• Külön felső, 3. evőeszköztartó fiók
• 4 lehajtható tányértartó sor és 4 csészetartó
a felső kosárban
• Állítható magasságú és kivehető felsőkosár
• 8 lehajtható tányértartó sor az alsó kosárban

OPCIÓK:
• PowerClean nagynyomású tisztítás opciós
gomb, 1-24 órás késleltetett indítási lehetőség, Multizónás mosogatás, Turbo opciós
gomb, AquaStop vízvédelem

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 14 teríték
• A+++ energiaosztály
• 9 literes vízfogyasztás
• 6. Érzék szenzorfunkció
• Folyamatos idejű késleltetett indítás (1-24 óra)
• Digitális kijelző, maradékidő kijelzés
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
• Felső kosár: 4 csészetartó, kivehető és állítható magasságú
• Alsó kosár: 8 lehajtható tányértartó sor
• AquaStop vízvédelem

• Multizónás mosogatás
• Multitabletta használat

OPCIÓK:
• PowerClean Pro opció- nagynyomású tisztítás
• Aktív szárítási rendszer
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PROGRAMOK:
Eco 50°C referenciaprogram (9,5 liter), 6. Érzék
szenzorprogram, 1 órás mosogató és teljes
szárítóprogram, Intenzív 65°C program, Napi
50°C program, Szupercsendes éjszakai 50°C
program, Gyorsprogram (szárítás nélkül) 50°C,
Kímélő 45°C üvegprogram, Előmosogatás,
Antibakteriális program, SelfClean program
MŰSZAKI ADATOK:
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
237
• Éves vízfogyasztás:
2660 L
• Zajszint:
43 dBA
• Készülékméret:
820x597x555 mm
(Mag.xSzél.xMély.)

PROGRAMOK:
6. Érzék szenzorprogram, Előmosogatás,
Kímélő 45°C üvegprogram, Gyorsprogram
(szárítás nélkül) 50°C, Eco 50°C referenciaprogram (9 liter/0,83 kWh/ 190 perc), Napi 50°C
program, Intenzív 65°C program, Szupercsendes éjszakai 50°C program, SelfClean
program, Antibakteriális program
MŰSZAKI ADATOK:
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
237
• Éves vízfogyasztás (liter/év):
2520
• Zajszint:
42 dBA
• Maximális tápvíz hőmérséklet:
60° C
• Készülékméret (mm):
820x595x570
(Mag.xSzél.xMély.)

BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉPEK

WBC 3C26 PF X

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 14 teríték
• A++ energiaosztály
• 9,5 literes vízfogyasztás
• 6. Érzék szenzorfunkció
• Folyamatos idejű késleltetett indítás (1-24 óra)
• Digitális kijelző, maradékidő kijelzés
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
• 3. evőeszköztartó fiók
• Felső kosár: 2 csészetartó, kivehető és állítható magasságú
• Alsó kosár: 4 lehajtható tányértartó sor
• AquaStop vízvédelem
OPCIÓK:
• PowerClean Pro opció- nagynyomású tisztítás

WBO 3T323 6P X

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 14 teríték
• A++ energiaosztály
• 6 literes vízfogyasztás
• 6. Érzék szenzorfunkció
• Folyamatos idejű késleltetett indítás (1-24 óra)
• Digitális kijelző, maradékidő kijelzés
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
• Felső kosár: 4 csészetartó, kivehető és állítható magasságú
• Alsó kosár: 8 lehajtható tányértartó sor
• AquaStop vízvédelem
OPCIÓK:
• PowerClean Pro opció- nagynyomású tisztítás
• Multizónás mosogatás
• Multitabletta használat

WBC 3C26 X / WBC 3C26 B

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 14 teríték
• A++ energiaosztály
• 9 literes vízfogyasztás
• 6. Érzék szenzorfunkció
• Folyamatos idejű késleltetett indítás (1-24 óra)
• Digitális kijelző, maradékidő kijelzés
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
• Felső kosár: 2 csészetartó, kivehető és állítható magasságú
• Alsó kosár: 4 lehajtható tányértartó sor
• Túlfolyás elleni vízvédelem
OPCIÓK:
• Multizónás mosogatás
• Multitabletta használat
• Antibakteriális öblítés opció
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• Multizónás mosogatás
• Multitabletta használat
PROGRAMOK:
6. Érzék szenzorprogram, Előmosogatás, Kímélő
üvegprogram, Gyorsprogram (szárítás nélkül),
Eco 50°C referenciaprogram (9,5 liter/0,93
kWh/220 perc), Napi vegyes program, Csendes
éjszakai program, Intenzív 65°C program
MŰSZAKI ADATOK:
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
265
• Éves vízfogyasztás (liter/év):
2660
• Zajszint: 46 dBA
• Maximális tápvíz hőmérséklet:
60° C
• Készülékméret (mm):
820x595x570
(Mag.xSzél.xMély.)

PROGRAMOK:
6. Érzék szenzorprogram, Előmosogatás,
Kímélő üvegprogram, Gyorsprogram (szárítás
nélkül), Eco 50°C referenciaprogram (6
liter/0,93 kWh/ 240 perc), Napi 50°C program,
Intenzív 65°C program, SelfClean program,
Szupercsendes éjszakai program, Antibakteriális program
MŰSZAKI ADATOK:
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
265
• Éves vízfogyasztás (liter/év):
1680
• Zajszint:
43 dBA
• Maximális tápvíz hőmérséklet:
60° C
• Készülékméret (mm):
820x595x570
(Mag.xSzél.xMély.)

PROGRAMOK:
6. Érzék szenzorprogram, Előmosogatás,
Kímélő üvegprogram, Gyorsprogram (szárítás
nélkül), Eco 50°C referenciaprogram (9 liter/0,93 kWh/190 perc), Napi vegyes program,
Csendes éjszakai program, Intenzív 65°C
program
MŰSZAKI ADATOK:
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
265
• Éves vízfogyasztás (liter/év):
2520
• Zajszint:
46 dBA
• Maximális tápvíz hőmérséklet:
60° C
• Készülékméret (mm):
820x595x570
• (Mag.xSzél.xMély.)

BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉPEK

WBC 3B19 B

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 13 teríték
• A+ energiaosztály
• 11 literes vízfogyasztás
• Folyamatos idejű késleltetett indítás (1-24 óra)
• Digitális kijelző, maradékidő kijelzés
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
• Felső kosár: 2 csészetartó, kivehető és állítható magasságú
• Alsó kosár: fix tányértartó sor
• Túlfolyás elleni vízvédelem
OPCIÓK:
• Féltöltet mosogatás opció
• Multitabletta használat
• Antibakteriális öblítés opció

WIO 3T133 DEL

WCIO 3O32 PE

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 14 teríték
• A+++ energiaosztály
• 9,5 literes vízfogyasztás
• 6. Érzék szenzorfunkció
• Folyamatos idejű késleltetett indítás (1-12 óra)
• Digitális kijelző, működés jelző fény a padlón
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
• Állítható 3. evőeszköztartó fiók
• Felső kosár: 4 csészetartó, kivehető és állítható magasságú
• Alsó kosár: 4 lehajtható tányértartó sor
• AquaStop vízvédelem

PROGRAMOK:
Előmosogatás, Gyorsprogram (szárítás nélkül),
Eco 50°C referenciaprogram (11 liter/1,04
kWh/190 perc), Napi 60°C program, Intenzív
65°C program
MŰSZAKI ADATOK:
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
295
• Éves vízfogyasztás (liter/év):
3080
• Zajszint:
49 dBA
• Maximális tápvíz hőmérséklet:
60° C
• Készülékméret (mm):
820x595x570
(Mag.xSzél.xMély.)

• Multizónás mosogatás
• Turbo opció
• Multitabletta használat
PROGRAMOK:
6. Érzék szenzorprogram, Előmosogatás,Kímélő 45°C üvegprogram, Gyorsprogram
(szárítás nélkül) 50°C, 1 órás mosogató és
teljes szárítóprogram, Eco 50°C referenciaprogram (9,5 liter/0,83 kWh/ 220 perc), Napi 50°C
program, Intenzív 65°C program, SelfClean
program, Szupercsendes éjszakai 50°C program, Antibakteriális program

OPCIÓK:
• Egyedi PowerDry szárítási technológia
• PowerClean Pro opció- nagynyomású tisztítás

MŰSZAKI ADATOK:
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
237
• Éves vízfogyasztás (liter/év):
2660
• Zajszint:
43 dBA
• Maximális tápvíz hőmérséklet:
60° C
• Készülékméret (mm):
820x595x570
(Mag.xSzél.xMély.)

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 14 teríték
• A+++ energiaosztály
• 9 literes vízfogyasztás
• 6. Érzék szenzorfunkció
• Folyamatos idejű késleltetett indítás (1-12 óra)
• Digitális kijelző, működés jelző fény a padlón
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
• Felső kosár: 4 lehajtható tányértartó sor, 4
csészetartó, kivehető és állítható magasságú
• Alsó kosár: 8 lehajtható tányértartó sor
• AquaStop vízvédelem

• Multizónás mosogatás
• Multitabletta használat
• Turbo opció

OPCIÓK:
• PowerClean Pro opció- nagynyomású tisztítás
• Aktív szárítási rendszer
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PROGRAMOK:
6. Érzék szenzorprogram, Előmosogatás,
Kímélő üvegprogram 45°C, Gyorsprogram
50°C (szárítás nélkül), Eco 50°C referenciaprogram (9 liter/0,83 kWh/ 190 perc), Napi 50°C
program, Intenzív 65°C program, SelfClean
program, Szupercsendes éjszakai 50°C program, Antibakteriális program
MŰSZAKI ADATOK:
• ÉÉves energiafogyasztás (kWh/év):
237
• Éves vízfogyasztás (liter/év):
2520
• Zajszint:
42 dBA
• Maximális tápvíz hőmérséklet:
60° C
• Készülékméret (mm):
820x595x570
(Mag.xSzél.xMély.)

BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉPEK

WIC 3C23 PEF

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 14 teríték
• A++ energiaosztály
• 9,5 literes vízfogyasztás
• 6. Érzék szenzorfunkció
• Folyamatos idejű késleltetett indítás (1-12 óra)
• Digitális kijelző, működés jelző fény a padlón
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
• 3. evőeszköztartó fiók
• Felső kosár: 4 csészetartó, kivehető és állítható magasságú
• Alsó kosár: 4 lehajtható tányértartó sor
• Túlfolyás elleni vízvédelem
OPCIÓK:
• PowerClean Pro opció- nagynyomású tisztítás

WKIO 3T123 6P

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 14 teríték
• A++ energiaosztály
• 6 literes vízfogyasztás
• 6. Érzék szenzorfunkció
• Folyamatos idejű késleltetett indítás (1-12 óra)
• Digitális kijelző
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
• Felső kosár: 4 csészetartó, kivehető és állítható magasságú
• Alsó kosár: 4 lehajtható tányértartó sor
• AquaStop vízvédelem
OPCIÓK:
• PowerClean Pro opció- nagynyomású tisztítás
• Multizónás mosogatás

• Multizónás mosogatás
• Multitabletta használat
• Turbo opció
PROGRAMOK:
6. Érzék szenzorprogram, Előmosogatás,
Kímélő 45°C üvegprogram, Gyorsprogram
50°C (szárítás nélkül), Eco 50°C referenciaprogram (9,5 liter/0,93 kWh/220 perc), Napi 50°C
program, Csendes éjszakai 50°C program,
Intenzív 65°C program
MŰSZAKI ADATOK:
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
265
• Éves vízfogyasztás (liter/év):
2660
• Zajszint:
46 dBA
• Maximális tápvíz hőmérséklet:
60° C
• Készülékméret (mm):
820x595x570
(Mag.xSzél.xMély.)

• Multitabletta használat
• Turbo opció
PROGRAMOK:
6. Érzék szenzorprogram. Előmosogatás,
Kímélő 45°C üvegprogram, Gyorsprogram
(szárítás nélkül) 50°C, Eco 50°C
referenciaprogram (6 liter/0,93 kWh/ 240 perc),
Napi 50°C program, Intenzív 65°C program,
SelfClean program, Szupercsendes éjszakai
50°C program, Antibakteriális program
MŰSZAKI ADATOK:
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
265
• Éves vízfogyasztás (liter/év):
1680
• Zajszint:
43 dBA
• Maximális tápvíz hőmérséklet:
60° C
• Készülékméret (mm):
820x595x570
(Mag.xSzél.xMély.)

WIO 3T321 P
ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 14 teríték
• A++ energiaosztály
• 9 literes vízfogyasztás
• 6. Érzék szenzorfunkció
• Folyamatos idejű késleltetett indítás (1-12 óra)
• Digitális kijelző
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
• Felső kosár: 4 csészetartó, kivehető és állítható magasságú
• Alsó kosár: 8 lehajtható tányértartó sor
• AquaStop vízvédelem

• Multizónás mosogatás
• Multitabletta használat
• Turbo opció

OPCIÓK:
• PowerClean Pro opció- nagynyomású tisztítás

MŰSZAKI ADATOK:
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
265
• Éves vízfogyasztás (liter/év):
2520
• Zajszint:
41 dBA
• Maximális tápvíz hőmérséklet:
60° C
• Készülékméret (mm):
820x595x570
(Mag.xSzél.xMély.)
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PROGRAMOK:
6. Érzék szenzorprogram, Előmosogatás,
Kímélő 45°C üvegprogram, Gyorsprogram 50°C
(szárítás nélkül), Eco 50°C referenciaprogram (9
liter/0,93 kWh/ 190 perc), Napi 50°C program,
Intenzív 65°C program, SelfClean program,
Szupercsendes éjszakai 50°C program,
Antibakteriális program

BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉPEK

WIO 3T323 6

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 14 teríték
• A++ energiaosztály
• 6 literes vízfogyasztás
• 6. Érzék szenzorfunkció
• Folyamatos idejű késleltetett indítás (1-12 óra)
• Digitális kijelző
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
• Felső kosár: 4 csészetartó, kivehető és
állítható magasságú
• Alsó kosár: 8 lehajtható tányértartó sor
• AquaStop vízvédelem
OPCIÓK:
• Multizónás mosogatás
• Multitabletta használat

WEIC 3C26 F

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 14 teríték
• A++ energiaosztály
• 9,5 literes vízfogyasztás
• 6. Érzék szenzorfunkció
• Folyamatos idejű késleltetett indítás (1-12 óra)
• Digitális kijelző
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
• 3.evőeszköztartó fiók
• Felső kosár: 4 csészetartó, kivehető és állítható magasságú
• Alsó kosár: 4 lehajtható tányértartó sor
• Túlfolyás elleni vízvédelem
OPCIÓK:
• Multizónás mosogatás
• Multitabletta használat

WKIC 3C24 PE

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• „A++” energiaosztály, „A” tisztítóhatás,
„A” szárítóhatás
• 14 teríték
• 6. Érzék PowerClean szenzorfunkció
• Elektronikus vezérlés, nyomógombos kezelés
• 9 literes vízfogyasztás
• 8 program
• Digitális kijelző
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
• Fix tányértartó sorok + 4 csészetartó a felső
kosárban
• Állítható magasságú és kivehető felső kosár
• 4 lehajtható tányértartó sor az alsó kosárban
• Működésjelző fény a padlón
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• Extra szárítás opció
• Turbo opció
PROGRAMOK:
6. Érzék szenzorprogram, Előmosogatás,
Kímélő 45°C üvegprogram, Gyorsprogram
(szárítás nélkül) 50°C, Eco 50°C referenciaprogram (6 liter/0,93 kWh/ 240 perc), Napi 50°C
program Intenzív 65°C program, Szupercsendes éjszakai 50°C program, Antibakteriális
program, SelfClean program
MŰSZAKI ADATOK:
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
265
• Éves vízfogyasztás (liter/év):
1680
• Zajszint:
43 dBA
• Maximális tápvíz hőmérséklet:
60° C
• Készülékméret (mm):
820x595x570
(Mag.xSzél.xMély.)

PROGRAMOK:
6. Érzék szenzorprogram, Előmosogatás,
Kímélő 45°C üvegprogram, Gyorsprogram
50°C (szárítás nélkül), Eco 50°C referenciaprogram (9,5 liter/0,93 kWh/220 perc), Napi 50°C
program, Csendes éjszakai 50°C program,
Intenzív 65°C program
MŰSZAKI ADATOK:
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
265
• Éves vízfogyasztás (liter/év):
2660
• Zajszint:
46 dBA
• Maximális tápvíz hőmérséklet:
60° C
• Készülékméret (mm):
820x595x570
(Mag.xSzél.xMély.)

OPCIÓK:
• PowerClean nagynyomású tisztítás opciós
gomb
• Multizónás mosogatás (külön alsó és felső kosár)
• Multitabletta használat
• Turbo opciós gomb
• Beállítható késleltetett indítási lehetőség (1-12 h)
• Túlfolyás elleni vízvédelmi rendszer
• Fémszita szűrőrendszer
PROGRAMOK:
Eco 50°C referenciaprogram (9 liter), 6. Érzék
szenzorprogram, Intenzív 65°C program,
Napi 50°C program, Csendes éjszakai 50°C
program, Gyorsprogram 50°C (szárítás nélkül),
Kímélő 45°C üvegprogram, Előmosogatás
MŰSZAKI ADATOK:
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
265
• Éves vízfogyasztás (liter/év):
2520
• Zajszint:
44 dBA
• Készülékméret (mm):
820-900x600x570
(Mag.xSzél.xMély.)

BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉPEK

WRIC 3C26 P

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 14 teríték
• „A++” energiaosztály, „A” tisztítóhatás,
„A” szárítóhatás
• 6. Érzék PowerClean szenzorfunkció
• Elektronikus vezérlés, nyomógombos kezelés
• 9 literes vízfogyasztás
• 8 program
• Digitális kijelző
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
• Fix tányértartó sorok + 4 csészetartó a felső
kosárban
• Állítható magasságú és kivehető felső kosár
• 4 lehajtható tányértartó sor az alsó kosárban
OPCIÓK:
• PowerClean nagynyomású tisztítás opciós gomb

WRIC 3C26

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 14 teríték
• A++ energiaosztály
• 9,5 literes vízfogyasztás
• 6. Érzék szenzorfunkció
• Folyamatos idejű késleltetett indítás (1-12 óra)
• Digitális kijelző
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
• Felső kosár: 2 csészetartó, kivehető és állítható magasságú
• Alsó kosár: 4 lehajtható tányértartó sor
• Túlfolyás elleni vízvédelem
OPCIÓK:
• Multizónás mosogatás
• Multitabletta használat

WIE 2B19

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 13 teríték
• A+ energiaosztály
• 11 literes vízfogyasztás
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
• Felső kosár: 2 csészetartó, kivehető és
állítható magasságú
• Alsó kosár: fix tányértartó sor
• Túlfolyás elleni vízvédelem
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• Multizónás mosogatás (külön alsó és felső kosár)
• Turbo opciós gomb
• Beállítható késleltetett indítási lehetőség
(1-12 h)
• Fémszita szűrőrendszer
• Max. 60° C befolyóvíz hőmérséklet
PROGRAMOK:
Eco 50°C referenciaprogram (9 liter), 6. Érzék
szenzorprogram, Intenzív 65°C program,
Napi 50°C program, Csendes éjszakai 50°C
program, Gyorsprogram 50°C (szárítás nélkül),
Kímélő 45°C üvegprogram, Előmosogatás
MŰSZAKI ADATOK:
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
265
• Éves vízfogyasztás (liter/év):
2520
• Zajszint:
46 dBA
• Készülékméret (mm):
820-900x600x570
(Mag.xSzél.xMély.)
PROGRAMOK:
6. Érzék szenzorprogram, Előmosogatás,
Kímélő 45°C üvegprogram, Gyorsprogram
50°C (szárítás nélkül), Eco 50°C referenciaprogram (9 liter/0,93 kWh/190 perc), Napi 50°C
program, Csendes éjszakai 50°C program,
Intenzív 65°C program
MŰSZAKI ADATOK:
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
265
• Éves vízfogyasztás (liter/év):
2520
• Zajszint:
46 dBA
• Maximális tápvíz hőmérséklet:
60° C
• Készülékméret (mm):
820x595x570
(Mag.xSzél.xMély.)

PROGRAMOK:
Előmosogatás, Féltöltet program,
Gyorsprogram 50°C (szárítás nélkül),
Eco 50°C referenciaprogram (11 liter/1,04
kWh/190 perc), Napi 55°C program, Intenzív
65°C program
MŰSZAKI ADATOK:
• Éves energiafogyasztás (kWh/év):
295
• Éves vízfogyasztás (liter/év):
3080
• Zajszint:
49 dBA
• Maximális tápvíz hőmérséklet:
60° C
• Készülékméret (mm):
820x595x570
(Mag.xSzél.xMély.)

BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉPEK

ADG 522 IX

ADG 422 IX

ADG 321 IX

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 10 teríték
• A++ energiaosztály
• 9 L vízfogyasztás (Eco 50 °C)
• 6. Érzék szenzorfunkció
• Folyamatos idejű késleltetett indítás (1-24 óra)
• Digitális kijelző, maradékidő kijelzés
• Elektronikus só-és öblítőszerhiány jelzés
• 3. evőeszköztartó tálca
• Alsó kosár: 2 fix és 2 lehajtható tányértartó sor
• Felső kosár: fix tányértartó sorok + 2x2 csészetartó, kivehető és állítható magasságú
• Waterstop 2 szelepes vízvédelem

OPCIÓK:
• Multitabletta használat
• Multizónás mosogatás

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 10 teríték
• A++ energiaosztály
• 9 L vízfogyasztás (Eco 50 °C)
• 6. Érzék szenzorfunkció
• Folyamatos idejű késleltetett indítás (1-24 óra)
• Digitális kijelző, maradékidő kijelzés
• Elektronikus só-és öblítőszerhiány jelzés
• Alsó kosár: fix tányértartó sorok
• Felső kosár: fix tányértartó sorok + 2 csészetartó, kivehető és állítható magasságú
• Waterstop 2 szelepes vízvédelem

OPCIÓK:
• Multitabletta használat
• Multizónás mosogatás

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 10 teríték
• A+ energiaosztály
• 10 L vízfogyasztás (Eco 50 °C)
• Folyamatos idejű késleltetett indítás (1-24 óra)
• Digitális kijelző, maradékidő kijelzés
• Elektronikus só-és öblítőszerhiány jelzés
• Alsó kosár: fix tányértartó sorok
• Felső kosár: fix tányértartó sorok + 2 csészetartó, kivehető és állítható magasságú
• Waterstop 2 szelepes vízvédelem

OPCIÓK:
• Multitabletta használat
• Féltöltet opció
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PROGRAMOK:
• 6. Érzék szenzorprogram ( 40-70°C),
előmosogatás, kímélő üvegprogram (45°C),
gyors (50°C), ECO (50°C), csendes éjszakai
(50°C), 1 órás (50°C), intenzív (65°C)
MŰSZAKI ADATOK:
• Éves energiafogyasztás: 
211 kWh
• Éves vízfogyasztás: 
2520 L
• Zajszint: 
43 dBA
• Maximális tápvíz hőmérséklet: 
60° C
• Készülék méret:
820x445x570 mm
(Mag.xSzél.xMély.)

PROGRAMOK:
• 6. Érzék szenzorprogram ( 40-70°C), előmosogatás, kímélő üvegprogram (45°C), gyors
(50°C), ECO (50°C), 1 órás (50°C), intenzív (65°C)
MŰSZAKI ADATOK:
• Éves energiafogyasztás: 
211 kWh
• Éves vízfogyasztás: 
2520 L
• Zajszint: 
45 dBA
• Maximális tápvíz hőmérséklet: 
60° C
• Készülék méret:
820x445x570 mm
(Mag.xSzél.xMély.)

PROGRAMOK:
• Előmosogatás, kímélő üvegprogram (45°C),
gyors (50°C), ECO (50°C),
1 órás (50°C), intenzív (65°C)
MŰSZAKI ADATOK:
• Éves energiafogyasztás: 
237 kWh
• Éves vízfogyasztás: 
2800 L
• Zajszint: 
49 dBA
• Maximális tábvíz hőmérséklet:
60° C
• Készülék méret: 
820x445x570 mm
(Mag.xSzél.xMély.)

BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉPEK

ADG 522 X

ADG 422

ADG 321

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 10 teríték
• A++ energiaosztály
• 9 L vízfogyasztás (Eco 50 °C)
• 6. Érzék szenzorfunkció
• Folyamatos idejű késleltetett indítás (1-12 óra)
• Digitális kijelző, maradékidő kijelzés
• Elektronikus só-és öblítőszerhiány jelzés
• 3. evőeszköztartó tálca
• Alsó kosár: 2 fix és 2 lehajtható tányértartó sor
• Felső kosár: fix tányértartó sorok + 2x2 csészetartó, kivehető és állítható magasságú
• Waterstop 2 szelepes vízvédelem
• Működés jelző fény a padlón

OPCIÓK:
• Multitabletta használat
• Multizónás mosogatás

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 10 teríték
• A++ energiaosztály
• 9 L vízfogyasztás (Eco 50 °C)
• 6. Érzék szenzorfunkció
• Folyamatos idejű késleltetett indítás (1-12 óra)
• Digitális kijelző, maradékidő kijelzés
• Elektronikus só-és öblítőszerhiány jelzés
• Alsó kosár: fix tányértartó sorok
• Felső kosár: fix tányértartó sorok + 2 csészetartó, kivehető és állítható magasságú
• Waterstop 2 szelepes vízvédelem
• Működés jelző fény a padlón

OPCIÓK:
• Multitabletta használat
• Multizónás mosogatás

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 10 teríték
• A+ energiaosztály
• 10 L vízfogyasztás (Eco 50 °C)
• Folyamatos idejű késleltetett indítás (1-12 óra)
• Digitális kijelző, maradékidő kijelzés
• Elektronikus só-és öblítőszerhiány jelzés
• Alsó kosár: fix tányértartó sorok
• Felső kosár: fix tányértartó sorok + 2 csészetartó, kivehető és állítható magasságú
• Waterstop 2 szelepes vízvédelem

OPCIÓK:
• Multitabletta használat
• Féltöltet opció
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PROGRAMOK:
• 6. Érzék szenzorprogram ( 40-70°C),
előmosogatás, kímélő üvegprogram (45°C),
gyors (50°C), ECO (50°C), csendes éjszakai
(50°C), 1 órás (50°C), intenzív (65°C)
MŰSZAKI ADATOK:
• Éves energiafogyasztás: 
211 kWh
• Éves vízfogyasztás: 
2520 L
• Zajszint: 
43 dBA
• Maximális tábvíz hőmérséklet: 
60° C
• Készülék méret: 
820x448x550 mm
(Mag.xSzél.xMély.)

PROGRAMOK:
• 6. Érzék szenzorprogram ( 40-70°C),
előmosogatás, kímélő üvegprogram (45°C),
gyors (50°C), ECO (50°C), 1 órás (50°C), intenzív (65°C)
MŰSZAKI ADATOK:
• Éves energiafogyasztás: 
211 kWh
• Éves vízfogyasztás:
2520 L
• Zajszint: 
45 dBA
• Maximális tábvíz hőmérséklet: 
60° C
• Készülék méret:
820x445x550 mm
(Mag.xSzél.xMély.)

PROGRAMOK:
• Előmosogatás, kímélő üvegprogram (45°C),
gyors (50°C), ECO (50°C),
1 órás (50°C), intenzív (65°C)
MŰSZAKI ADATOK:
• Éves energiafogyasztás: 
237 kWh
• Éves vízfogyasztás: 
2800 L
• Zajszint: 
49 dBA
• Maximális tápvíz hőmérséklet: 
60° C
• Készülék méret: 
820x445x550 mm
(Mag.xSzél.xMély.)

BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉPEK

ADG 221

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 10 teríték
• „A+” energiaosztály, „A” tisztítóhatás,
„A” szárítóhatás
• Teljesen integrálható, keskeny (45 cm-es)
kivitel
• Elektronikus vezérlés, nyomógombos kezelés, zöld LED-ek
• 6 program
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
• Fix tányértartó sorok + 2 csészetartó a felső
kosárban
• Fix tányértartó sorok az alsó kosárban
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PROGRAMOK:
• Eco 50°C referenciaprogram (10 liter/0,83
kWh/180 perc), Intenzív 65°C program,
Napi 55°C-os vegyesprogram, Gyors 50°C
program (szárítás nélkül), Előöblítés, 1/2
töltet program
MŰSZAKI ADATOK:
• Éves energiafogyasztás: 
237 kWh
• Éves vízfogyasztás: 
2800 L
• Zajszint: 
51 dBA
• Készülék méret:
820-900x450x570 mm
(Mag.xSzél.xMély.)

A WHIRLPOOL AJÁNLÁSÁVAL MEGVÁSÁROLHATÓ WPRO TERMÉKEK

DEG 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 sóösszetevője
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.

DWC 300 Mosogatógép-készlet
A készlet kiváló eszköz edényeinek hatékony mosogatásához, használatával
meghosszabbíthatja mosogatógépének élettartamát. A készlet tartalma:
mosogatógép-tabletta, mosogatógép-öblítőszer és regenerálósó.

A WPro termékekről szóló további információért vagy a termékek megvásárlásáért keresse fel www.whirlpoolszerviz.hu oldalt!
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BEÉPÍTHE TŐ
HŰTŐSZEKRÉNYEK
É S FA G YA S Z T Ó K
Tö b b , m i n t f r i s s e s s é g
Egy élmény csak akkor nevezhető tökéletesnek, ha
minden részletében a kiválóság jellemzi. Nincs ez másként
ételeink frissen tartásánál sem, éppen ezért használunk
modern technológiát és helykialakítást készülékeinkben,
amivel biztosíthatjuk az Ön számára a legkomfortosabb
felhasználást.
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6. Érzék technológia extra energiával
a tökéletes ételtárolásért
A Whirlpool megérti fogyasztóinak igényeit és pontosan tudja, hogy az élet minden területén a maximumra
törekednek. Köszönhetően a 6. Érzék technológiának, hűtőink a legfejlettebb technológiát kínálják, így minden étel
ideális tárolási feltételek között kerülhet a készülékbe.
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6. ÉRZÉK TECHNOLÓGIA • BEÉPÍTHETŐ HŰTŐSZEKRÉNYEK

A HOSSZABB FRISSESÉGÉRT, KÍVÁLÓ ÍZ, CSODÁS SZÍN1
A 6. Érzék Fresh Control rendszer egy speciális intelligens algoritmust jelent, ami önállóan szabályozza a kompresszort
és a ventilátort, melyek biztosítják az ideális körülmények gyors visszaállítását és fenntartását. Szabályozza
a páratartalmat, 70-85% közötti szinten tartja, ez ideális a frissességmegőrzéshez, így ennek köszönhetően képes lehet
ételeit akár négyszer hosszabb ideig olyan frissen tartani, mint amilyen a vásárlás napján voltak.

MEGFAGYOTT FRISSESSÉG
A FreezeControl technológia egységesen tartja a belső hőmérsékletet, elkerülve annak ingadozását és megőrzi az
ételek eredeti ízét és színét. Az innovatív hűtési rendszernek köszönhetően biztosított az egyenletes hőmérséklet
eloszlás, így nincs "fagyási égés", az ételek hosszabb ideig megőrzik eredeti ízüket és minőségüket és a fagyasztott
élelmiszerek elszíneződése 50%-kal csökken2.

Start
Defrost

Fagyási égés jelei az
ételen
Hagyományos
NoFrost Folyamat

Akár 50%-kal csökken
a fagyási égés jele2

FreezeControl
Technológia

KIOLVASZTÁSI FÁZIS
1
A Whirlpool saját belső vizsgálatai alapján, összehasonlítva a Whirlpool hűtőszekrényt mely Fresh Control technológiával rendelkezik egy másik Whirlpool hűtőszekrénnyel mely szimpla
párologtató Total NoFrost technológiával rendelkezik.
2
A Whirlpool által végzett belső tesztek alapján, a Freeze Control technológiát használó készülékek és az azt nem tartalmazó készülékek összehasonlítása alapján.
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Verhetetlen frissesség,
hatalmas térrel

A Whirlpool legújjabb beépíthető
kombi hűtője a legnagyobb
kapacitást kínálja a kombinált hűtők
piacán1. Akár 33 literrel több nettó
kapacitást biztosít a hagyományos
hűtőkhöz képest, köszönhetően az
innovatív design-nak, hiszen mindig
elfér egy szabványos 60x60 cm-es
konyhai modulban. Sőt, a teljesen
kivehető zöldség fiók, amit az
összes beépíthető kombinált hűtő
választéka kínál, 36 liter kapacitást
ad a könnyebb zöldség és gyümölcs
tárolásához.

A 6. ÉRZÉK FreshControl-nak
köszönhetően, a hűtőrekeszek
hőmérséklete és a páratartalma
folyamatos ellenőrzés alatt állnak.
A páratartalom folyamatosan 75%
és 85% között tartja az ideális
tárolás érdekében.

A Whirlpool saját, belső tesztelése alapján, összehasonlítva a Whirlpool kombinált hűtőivel melyek rendelkeznek Activ0° technológiával és amelyek nem.

1
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KOMBI 60 CM • BEÉPÍTHETŐ HŰTŐSZEKRÉNYEK

HŰTÉSI TECHNOLÓGIA

IDEÁLIS HÚSOK ÉS HALAK TÁROLÁSÁRA1.
A legjobb hely a friss húsok és halak tárolására.
Az Activ0° rekesz hőmérséklete független
a hűtőtérben lévő hőmérséklettől, mindig alacsony, 0
°C körül van, mely ideális a húsok és halak számára. Az
elektronikus vezérlésnek köszönhetően a funkció egy
gombnyomással kikapcsolható, így szükség esetén
egyéb élelmiszer tárolására is alkalmas. Ennek
a funkciónak köszönhetően drasztikusan lecsökkentheti
az ételpazarlást és tudatosabb minőségmegőrzést tesz
lehetővé.
HÚS ÉS HAL

TEJTERMÉKEK

Mikrobák szaporodása

A 6. érzék Fresh Control technológiával kiegészítve könnyen elérhető az ideális páratartalom (85% és 95% közötti
tartomány), miközben a rekesz hőmérséklete folyamatosan ellenőrzés alatt áll, köszönhetően a dupla érzékelőnek,
amelyek a mérési adatokat folyamatosan a kontrolszervhez küldik.

Fogyaszthatóság
határ

Nincs ACTIV0°
ACTIV0°

6 NAP

2

Napok száma

Egy hagyományos Whirlpool beépíthető kombinált hűtőszekrénnyel összehasonlítva.
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Élvezze az extra frissességet
mostantól még nagyobb helyen

NO FROST TECHNOLÓGIA
A NoFrost technológia egy olyan intelligens légáramlást
szabályozó rendszer, amely megakadályozza a jégképződést a
fagyasztóban.
Nincs szükség rá többé, hogy a fagyasztót évente kétszer
teljesen leolvassza, mint a legtöbb ma a piacon megtalálható
hűtő esetében.
SHOCK FREEZE
A ShockFreeze technológiát igazi séfek ihlették. Lehetővé teszi
akár 2 kg élelmiszer gyorsfagyasztását mindössze négy óra alatt.
A gyorsfagyasztó rekeszt bármikor aktiválhatja, ezzel is biztosítva
a legjobb tárolást a fagyasztott ételei számára. Sőt, minél
gyorsabban fagyasztja le az élelmiszert, annál jobban tartja meg
az adott étel a szerkezetét és tápanyagtartalmát.
FREEZE CONTROL
A speciális FreezeControl érzékelők csökkentik hőmérsékletingadozást a fagyasztóban, megteremtve az ideális állapotot a
fagyasztott ételek változatlan minőségének megőrzéséhez.
AKÁR 20% ENERGIAMEGTAKARITÁS IS ELÉRHETP AZ A++
OSZTÁLYÚ MODELLEKNÉL
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 megőrzésére1.

1
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Hivatkozva a Whirlpool egyenértékű A+ osztályú készülékeinek átlagos energiafelhasználására.

SIDE BY SIDE • BEÉPÍTHETŐ HŰTŐSZEKRÉNYEK ÉS FAGYASZTÓSZEKRÉNYEK
DUPLA AJTÓ, DUPLA TÉR
Képzelje el, hogy mostantól nem kell bajlódnia a tárolással, hiszen a Whirlpool intelligens
és ergonomikus megoldást nyújt erre a problémára is! Az új Supreme beépíthető Side
by Side készülékegyüttes fagyasztórésze 530 literes nettó kapacitással rendelkezik, hogy
az Ön ételei könnyedén elférhessenek. A Whirlpool a kiváló technológiát kombinálta
a kitűnő anyagfelhasználással, hogy maximalizálhassa és személyre szabhassa a
fagyasztást. Az egyedi stílusú készülékpár csodás kiegészítőjévé válhat a konyhájának.

FRESH CONTROL
A 6. Érzék Fresh Control rendszer egy speciális
intelligens algoritmust jelent, ami önállóan
szabályozza a kompresszort és a ventilátort,
melyek biztosítják az ideális körülmények gyors
visszaállítását és fenntartását. Szabályozza a
páratartalmat, 70-85% közötti szinten tartja,
ez ideális a frissességmegőrzéshez, így ennek
köszönhetően képes ételeit négyszer hosszabb
ideig olyan frissen tartani, mint amilyen a vásárlás
napján voltak.

AKÁR 20%-OS ENERGIMEGTAKARÍTÁS AZ
A++ OSZTÁLLYAL
Hála a fejlett elektronikus kezelőfelületnek és a
változtatható fordulatszámú kompresszornak, az
energiafogyasztás jelentős mértékben csökken,
akár 20%-os3 energiamegtakarítást elérve.

A 6. Érzék technológiával nem rendelkező Whirlpool készülékekkel összehasonlítva.
SLG és AITA vizsgálatok
2
A Whirlpool totsl NoFrost hűtőszekrényeivel összehasonlítva. A lejárati idő minden tesztelés során ellenőrzésre került. SLG Intézet által végezve.
3
Hivatkozva a Whirlpool egyenértékű A+ energiaosztályú készülékeinek átlagos fogyasztásával.
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BEÉPÍTHETŐ HŰTŐSZEKRÉNYEK - 194 CM

ART 9811/A++ SF
ALAPTULAJDONSÁGOK:
• A++ energiaosztály
• StopFrost technológia
• 228 l hűtőtér / 80 l fagyasztótér
• Automatikus hűtőtérleolvasztás
• 6. Érzék Fresh Control technológia
(automatikus hőmérséklet és
páratartalom szabályozás)
• Elektronikus vezérlés, LED kijelző
• LED világítás
• Ventilátor antibakteriális szűrővel
• Gyorshűtés funkció
• Felszereltség: palacktartó polcbetét,
zöldségtartó betét, polcelválasztó,
fagyasztórekesz elválasztó

MŰSZAKI ADATOK:
• Éves energiafogyasztás:
• Működési hőmérséklet:
• Zajszint:
• Beépítési méretek:

247 kWh
10 °C - 43 °C
35 dBA
194x56x56 cm

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• A+ energiaosztály
• LessFrost technológia
• 228 l hűtőtér / 80 l fagyasztótér
• Automatikus hűtőtérleolvasztás
• 6. Érzék Fresh Control technológia
(automatikus hőmérséklet és
páratartalom szabályozás)
• Elektronikus vezérlés, LED kijelző
• LED világítás
• Ventilátor antibakteriális szűrővel
• Gyorshűtés funkció
• Felszereltség: palacktartó polcbetét,
zöldségtartó betét, polcelválasztó,
fagyasztórekesz elválasztó

MŰSZAKI ADATOK:
• Éves energiafogyasztás:
• Működési hőmérséklet:
• Zajszint:
• Beépítési méretek:

314 kWh
10 °C - 43 °C
35 dBA
194x56x56 cm

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• A+ energiaosztály
• LessFrost technológia
• 228 l hűtőtér / 80 l fagyasztótér
• Automatikus hűtőtérleolvasztás
• 6. Érzék technológia (automatikus
hőmérséklet szabályozás)
• Elektronikus vezérlés
• LED világítás
• Ventilátor antibakteriális szűrővel
• Felszereltség: palaktartó polc,
zöldségtartó betét

MŰSZAKI ADATOK:
• Éves energiafogyasztás:
• Működési hőmérséklet:
• Zajszint:
• Beépítési méretek:

314 kWh
10 °C - 43 °C
35 dBA
194x56x56 cm

ART 9810/A+

ART 9610/A+
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BEÉPÍTHETŐ NOFROST HŰTŐSZEKRÉNYEK

ART 963/A+/NF
ALAPTULAJDONSÁGOK:
• A+ energiaosztály
• 237 l hűtőtér
• 63 l fagyasztótér
• 6. Érzék Fresh Control szenzorfunkció
• Elektronikus vezérlés, kezelőpanel a
fagyasztóajtó fölött
• Külön hőmérséklet-beállítás, 2...8°C és
-16...-24°C között
• NoFrost jegesedésmentes működésű
fagyasztó
• Automatikus hűtőtér-leolvasztás

MŰSZAKI ADATOK:
• Éves energiafogyasztás:
314 kWh
• Zajszint:
38 dBA
• Fagyasztókapacitás: 
6 (kg/nap)
• Beépítési méretek:
193,5x54x54,5 cm

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• Alaptulajdonságok:
• A++ energiaosztály
• 201 l hűtőtér
• 63 l fagyasztótér
• 6. Érzék Fresh Control szenzorfunkció
• Elektronikus vezérlés, kezelőpanel a
fagyasztóajtó fölött
• Külön hőmérséklet-beállítás, 2...8°C és
-16...-24°C között
• NoFrost jegesedésmentes működésű
fagyasztó
• Automatikus hűtőtér-leolvasztás

MŰSZAKI ADATOK:
• Éves energiafogyasztás:
233 kWh
• Zajszint:
38 dBA
• Fagyasztókapacitás: 
9 (kg/nap)
• Beépítési méretek:
177,6x56x55,5 cm

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• A+ energiaosztály
• NoFrost technológia
• 201 l hűtőtér / 63 l fagyasztótér
• Automatikus hűtőtérleolvasztás
• 6. Érzék Fresh Control technológia
(automatikus hőmérséklet és
páratartalom szabályozás)
• Elektronikus vezérlés
• Ventilátor antibakteriális szűrővel
• Gyorsfagyasztás funkció

MŰSZAKI ADATOK:
• Éves energiafogyasztás:
297 kWh
• Működési hőmérséklet:
10 °C - 43 °C
• Zajszint:
38 dBA
• Beépítési méretek:
177,6x56x56 cm

ART 890/A++/NF

ART 459/A+/NF/1
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BEÉPÍTHETŐ HŰTŐSZEKRÉNYEK

ART 8814/A+++ SF
ALAPTULAJDONSÁGOK:
• A+++ energiaosztály
• StopFrost technológia
• 195 l hűtőtér / 80 l fagyasztótér
• Automatikus hűtőtérleolvasztás
• 6. Érzék Fresh Control technológia
(automatikus hőmérséklet és
páratartalom szabályozás)
• Elektronikus vezérlés
• LED világítás
• Ventilátor antibakteriális szűrővel
• Felszereltség: palacktartó polcbetét,
zöldségtartó betét, polcelválasztó,
fagyasztórekesz elválasztó

MŰSZAKI ADATOK:
• Éves energiafogyasztás:
156 kWh
• Működési hőmérséklet:
10°C - 43°C
• Zajszint:
35 dBA
• Beépítési méretek:
177,6x56x56 cm

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• A++ energiaosztály
• StopFrost technológia
• 195 l hűtőtér / 80 l fagyasztótér
• Automatikus hűtőtérleolvasztás
• 6. Érzék Fresh Control technológia
(automatikus hőmérséklet és
páratartalom szabályozás)
• Elektronikus vezérlés
• LED világítás
• Ventilátor antibakteriális szűrővel
• Gyorshűtés funkció
• Felszereltség: palacktartó polcbetét,
csúsztatható minipolc, zöldségtartó
betét, polcelválasztó, fagyasztórekesz
elválasztó

MŰSZAKI ADATOK:
• Éves energiafogyasztás:
235 kWh
• Működési hőmérséklet:
10 °C - 43 °C
• Zajszint:
35 dBA
• Beépítési méretek:
177,6x56x56 cm

ART 6711/A++ SF
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BEÉPÍTHETŐ HŰTŐSZEKRÉNYEK

ART 8811/A++
ALAPTULAJDONSÁGOK:
• A++ energiaosztály
• LessFrost technológia
• 195 l hűtőtér / 80 l fagyasztótér
• Automatikus hűtőtérleolvasztás
• 6. Érzék Fresh Control technológia
(automatikus hőmérséklet és
páratartalom szabályozás)
• Elektronikus vezérlés
• LED világítás
• Ventilátor antibakteriális szűrővel
• Gyorsfagyasztás funkció
• Felszereltség: palacktartó polc,
zöldségtartó betét

MŰSZAKI ADATOK:
• Éves energiafogyasztás:
235 kWh
• Működési hőmérséklet:
10 °C - 43 °C
• Zajszint:
35 dBA
• Beépítési méretek:
177,6x56x56 cm

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• A++ energiaosztály
• LessFrost technológia
• 195 l hűtőtér / 80 l fagyasztótér
• Automatikus hűtőtérleolvasztás
• 6. Érzék technológia (automatikus
hőmérséklet szabályozás)
• Elektronikus vezérlés
• LED világítás
• Ventilátor antibakteriális szűrővel
• Felszereltség: palacktartó polcbetét,
csúsztatható minipolc, zöldségtartó
betét, polcelválasztó, fagyasztórekesz
elválasztó

MŰSZAKI ADATOK:
• Éves energiafogyasztás:
235 kWh
• Működési hőmérséklet:
10 °C - 43 °C
• Zajszint:
35 dBA
• Beépítési méretek:
177,6x56x56 cm

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• A++ energiaosztály
• LessFrost technológia
• 195 l hűtőtér / 80 l fagyasztótér
• Automatikus hűtőtérleolvasztás
• 6. Érzék technológia (automatikus
hőmérséklet szabályozás)
• Elektronikus vezérlés
• LED világítás
• Ventilátor antibakteriális szűrővel

MŰSZAKI ADATOK:
• Éves energiafogyasztás:
235 kWh
• Működési hőmérséklet:
10 °C - 43 °C
• Zajszint:
35 dBA
• Beépítési méretek:
177,6x56x56 cm

ART 6611/A++

ART 6610/A++
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BEÉPÍTHETŐ HŰTŐSZEKRÉNYEK

ART 6503/A+
ALAPTULAJDONSÁGOK:
• A+ energiaosztály
• LessFrost technológia
• 195 l hűtőtér / 80 l fagyasztótér
• Automatikus hűtőtérleolvasztás
• Termosztátos vezérlés
• Felszereltség: palacktartó polcbetét,
csúsztatható minipolc, zöldségtartó
betét, polcelválasztó, fagyasztórekesz
elválasztó

MŰSZAKI ADATOK:
• Éves energiafogyasztás:
299 kWh
• Működési hőmérséklet:
10 °C - 43 °C
• Zajszint:
35 dBA
• Beépítési méretek:
177,6x56x56 cm

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• A+ energiaosztály
• LessFrost technológia
• 195 l hűtőtér / 80 l fagyasztótér
• Automatikus hűtőtérleolvasztás
• Termosztátos vezérlés
• Felszereltség: zöldségtartó fiók,
pizzarekesz

MŰSZAKI ADATOK:
• Éves energiafogyasztás:
299 kWh
• Működési hőmérséklet:
10 °C - 43 °C
• Zajszint:
35 dBA
• Beépítési méretek:
177,6x56x56 cm

ART 6501/A+
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BEÉPÍTHETŐ HŰTŐSZEKRÉNYEK

AFB 1842 A++ Shock
ALAPTULAJDONSÁGOK:
• Beépíthető fagyasztószekrény, 177 cm
magas kivitelben
• A++ energiaosztály
• 6. Érzék Freeze Control szenzorfunkció
• 203 l fagyasztótér
• ÚJ: sokkoló fagyasztás rekesz (2 kg-ig)
• Jegesedésmentes NoFrost működési mód
• Elektronikus vezérlés, nyomógombos
kezelés
• Digitális hőmérsékbeállítás (-16°C-tól 24°C-ig)
• Gazdaságos éjszakai működési lehetőség
(Eco Night)

MŰSZAKI ADATOK:
• Éves energiafogyasztás:
237 kWh
• Zajszint:
38 dBA
• Fagyasztókapacitás:
22 (kg/nap)
• Beépítési méretek:
177,6x56x55,5 cm

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• Beépíthető fagyasztószekrény, 177 cm
magas kivitelben
• A+ energiaosztály
• 210 l fagyasztótér
• 6. Érzék Freeze Control szenzorfunkció
• Jegesedésmentes NoFrost működési mód
• Elektronikus vezérlés, nyomógombos
kezelés
• Digitális hőmérsékbeállítás (-16°C-tól 24°C-ig)
• Gazdaságos éjszakai működési lehetőség
(Eco Night)

MŰSZAKI ADATOK:
• Éves energiafogyasztás:
308 kWh
• Zajszint:
39 dBA
• Fagyasztókapacitás:
19 (kg/nap)
• Beépítési méretek:
177,6x56x55,5 cm

AFB 1840 A+
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BEÉPÍTHETŐ HŰTŐSZEKRÉNYEK

ARG 18480 A+
ALAPTULAJDONSÁGOK:
• A+ energiaosztály
• 262 l hűtőtér
• 30 l fagyasztótér
• 6. Érzék Fresh Control funkció
• Elektronikus vezérlés
• Felső kezelőpanel, digitális
hőmérsékletjelzéssel
• Automatikus hűtőtér-leolvasztás

MŰSZAKI ADATOK:
• Éves energiafogyasztás:
280 kWh
• Zajszint:
35 dBA
• Fagyasztókapacitás:
3 (kg/nap)
• Beépítési méretek:
177,6x56x55 cm

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• A+ energiaosztály
• 262 l hűtőtér
• 30 l fagyasztótér
• 6. Érzék Fresh Control funkció
• Elektronikus vezérlés
• LED-es hőmérséklet-jelzés, 5 fokozat +
gyorshűtés
• Automatikus hűtőtér-leolvasztás

MŰSZAKI ADATOK:
• Éves energiafogyasztás:
280 kWh
• Zajszint:
35 dBA
• Fagyasztókapacitás:
3 (kg/nap)
• Beépítési méretek:
177,6x56x55 cm

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• A++ energiaosztály
• 318 l hűtőtér
• 6. Érzék Fresh Control funkció
• Elektronikus vezérlés
• Felső kezelőpanel, digitális
hőmérsékletjelzéssel
• Automatikus hűtőtér-leolvasztás

MŰSZAKI ADATOK:
• Éves energiafogyasztás:
115 kWh
• Zajszint:
34 dBA
• Beépítési méretek:
177,6x56x55 cm

ARG 18470 A+

ARG 18081 A++
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BEÉPÍTHETŐ HŰTŐSZEKRÉNYEK

ARG 18070 A+
ALAPTULAJDONSÁGOK:
• A+ energiaosztály
• 318 l hűtőtér
• 6. Érzék Fresh Control funkció
• Elektronikus vezérlés
• LED-es hőmérséklet-jelzés, 5 fokozat +
gyorshűtés
• Automatikus hűtőtér-leolvasztás
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MŰSZAKI ADATOK:
• Éves energiafogyasztás:
147 kWh
• Zajszint:
35 dBA
• Beépítési méretek:
177,6x56x55 cm

BEÉPÍTHETŐ HŰTŐSZEKRÉNYEK

ARG 8612/A+
ALAPTULAJDONSÁGOK:
• A+ energiaosztály
• 173 l hűtőtér
• 6. Érzék szenzorfunkció
• Elektronikus hőmérséklet szabályozás
• Egygombos kezelés, 5-fokozatú beállítás
• 18 l fagyasztótér
• Automatikus hűtőtér-leolvasztás

MŰSZAKI ADATOK:
• Éves energiafogyasztás:
218 kWh
• Zajszint:
35 dBA
• Beépítési méretek:
122,5x56x55 cm

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• A+ energiaosztály
• 210 l hűtőtér
• Automatikus hűtőtér-leolvasztás
• 6. Érzék szenzorfunkció
• Elektronikus hőmérséklet szabályozás
• Egygombos kezelés, 5-fokozatú beállítás

MŰSZAKI ADATOK:
• Éves energiafogyasztás:
132 kWh
• Zajszint:
35 dBA
• Beépítési méretek:
122,5x56x55 cm

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• A+ energiaosztály
• 220 liter hasznos térfogat
• 178 liter hűtőtér / 42 liter fagyasztótér
• Automatikus hűtőtérleolvasztás
• Termosztátos hőmérséklet-beállítás

MŰSZAKI ADATOK:
• Éves energiafogyasztás:
252 kWh
• Működési hőmérséklet:
16 °C - 38 °C
• Zajszint:
35 dB/A
• Beépítési méretek:
144,3x56x55 cm

ARG 718/A+/1

ART 380/A+
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BEÉPÍTHETŐ HŰTŐSZEKRÉNYEK

ARG 913/A+
ALAPTULAJDONSÁGOK:
• A+ energiaosztály
• 108 l hűtőtér / 18 l fagyasztótér
• Automatikus hűtőtér leolvasztás
• Termosztátos hőmérséklet szabályozás

MŰSZAKI ADATOK:
• Éves energiafogyasztás:
180 kWh
• Működési hőmérséklet:
16 °C - 38 °C
• Zajszint:
38 dBA
• Beépítési méretek:
81,9x59,6x54,5 cm

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• A+ energiaosztály
• 146 l hűtőtér
• Automatikus hűtőtér leolvasztás
• Termosztátos hőmérséklet szabályozás

MŰSZAKI ADATOK:
• Éves energiafogyasztás:
118 kWh
• Működési hőmérséklet:
10 °C - 38 °C
• Zajszint:
37 dBA
• Beépítési méretek:
81,9x59,6x54,5 cm

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• A+ energiaosztály
• 91 l fagyasztótér
• Termosztátos hőmérséklet-szabályozás

MŰSZAKI ADATOK:
• Éves energiafogyasztás:
185 kWh
• Működési hőmérséklet:
10 °C - 43 °C
• Zajszint:
38 dBA
• Beépítési méretek:
81,9x59,7x54,5 cm

ARZ 005/A+

AFB 828/A+
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BEÉPÍTHETŐ HŰTŐSZEKRÉNYEK

ARG 451/A+
ALAPTULAJDONSÁGOK:
• A+ energiaosztály
• 130 l hűtőtér
• Automatikus hűtőtér leolvasztás
• Termosztátos hőmérséklet szabályozás

MŰSZAKI ADATOK:
• Éves energiafogyasztás:
• Működési hőmérséklet:
• Zajszint:
• Beépítési méretek:
(Mag.xSzél.xMély.):

118 kWh
16 °C - 32 °C
39 dBA
87,4x56x56 cm

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• A+ energiaosztály
• 105 l hűtőtér / 15 l fagyasztótér
• Automatikus hűtőtér leolvasztás
• Termosztátos hőmérséklet szabályozás

MŰSZAKI ADATOK:
• Éves energiafogyasztás:
• Működési hőmérséklet:
• Zajszint:
• Beépítési méretek:
(Mag.xSzél.xMély.)

180 kWh
16 °C - 32 °C
39 dBA
87,4x56x56 cm

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• Beépíthető bortároló
• 83 l hasznos térfogat
• Elektronikus beállítás 6-18 °C között
• 4 nemesfa polc
• 36 tárolható palack (0,75L)

MŰSZAKI ADATOK:
• Éves energiafogyasztás:
• Működési hőmérséklet:
• Zajszint:
• Beépítési méretek:

ARG 450/A+

ARC 229
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142 kWh
16 °C - 32 °C
42 dBA
69x56,1x56 cm

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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BEÉPÍTHE TŐ
MOSÓGÉPEK
A mosás új dimenziója
A mosási technológiák legújabb innovációit egy új,
intuitívabb felhasználói felülettel kombináltuk, hogy
még jobb mosási eredmény születhessen. Tökéletes
teljesítmény, és megjelenés kidobott idő és energia
nélkül.
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A titok
a tökéletes gondoskodáshoz
Az intelligens 6. ÉRZEK szenzorok a mosási súlyhoz és mixéhez mérten állítják be a fogyasztást.
Ez 50% energia-, víz- és időmegtakarítást garantál.1

1
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2

A maximális és az 1 kg-os mosási töltetet összehasonlítva a 6. ÉRZÉK funkcióval 60C°-os pamut programon.
Az átlagos energiafogyasztása hivatkozva a Whirlpool egyenértékű A energiaosztályú készülékeivel.

6. ÉRZÉK TECHNOLÓGIA • BEÉPÍTHETŐ MOSÓGÉPEK

HAGYOMÁNYOS MÉRET, HATALMAS MOSÁSI TÖLTET
A hatékony tervezésnek köszönhetően, a Whirlpool 6. ÉRZÉK beépíthető mosógépei kényelmesebben illeszkednek,
mint a hagyományos 50 lieteres mosódobbal rendelkező gépek a 60 cm-es helyre, ezzel biztosítva Önnek a kapacitást,
mellyel akár 7 kg ruha is mosható egyetlen töltéssel.
WATERSTOP RENDSZER
Ezt az intelligens túlcsordulásgátló rendszert úgy tervezték, hogy megakadályozza a víz szivárgását a gépből. A
rendszer már a probléma első jeleit érzékelve megszakítja a ciklust, blokkolja a víz beáramlását és kiüríti a maradék
vizet a készülékből. Annak érdekében, hogy tovább biztosítsuk a maximális szintű biztonságot és megakadályozzuk a
víz szivárgását, a készülék dupla gumitömítéssel ellátott.

A++ ENERGIAOSZTÁLY
Whirlpool mosógépe elérte az A++ energiaosztályt, így vált az egyik legjobbá a piacon. Sőt, Moreover, az
energiafogyasztás 20%-kal csökkenti, az A energiaosztályhoz képest.2
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AWOC 0714

AWOC 0614

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. Érzék funkció
• 7 kg kapacitás
• Max. 1400 fordulat/perc
• A++ energiaosztály
• SDD 3 - Smart Digitális kijelző
• 18 mosási program

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. Érzék funkció
• 6 kg kapacitás
• Max. 1400 fordulat/perc
• A++ energiaosztály
• SDD 3 - Smart Digitális kijelző
• 18 mosási program

OPCIÓK:
Előmosás, indításkésleltetés, állítható centrifugaszint; „Rapid”
gyorsmosás, intenzív öblítés, öblítőstop, hideg mosás,
vasaláskönnyítés
•
•
•
•

MŰSZAKI ADATOK:
Éves energiafogyasztás: 194 kWh
Éves vízfogyasztás: 9900 l
Mosási zajszint: 50 dBA
Centrifugazajszint: 72 dBA

OPCIÓK:
Előmosás, indításkésleltetés, állítható centrifugaszint; „Rapid”
gyorsmosás, intenzív öblítés, öblítőstop, hideg mosás,
vasaláskönnyítés
•
•
•
•

MŰSZAKI ADATOK:
Éves energiafogyasztás: 167 kWh
Éves vízfogyasztás: 9272 l
Mosási zajszint: 50 dBA
Centrifugazajszint: 72 dBA

DES 112
Eltávolítja a vízkőlerakódásokat, ezzel javítja a mosogatógép tisztítási hatékonyságát valamint élettartamát. Használata 6 hónaponként javasolt.

Mosózsákok
Védi a kényes ruhadarabokat mosás közben. Cipzáras kialakítású.
WAS 101
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BEÉPÍTÉSI RAJZOK
MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK

551

min

455

Min. 380

20

538

448-494

20

600

595

• Valamennyi beépíthető sütőhöz

550

447

20

450 min

BEÉPÍTHETŐ SÜTŐK
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385

545

595
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Min. 550

• Állószekrénybe építhető 38 cm-es
modellek (AMW 761, AMW 730)

• Állószekrénybe építhető 45 cm-es
modellek (AMW 8..., AMW 505,
AMW 506, AMW 698, AMW 599)

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK
min.
300
min.
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362–365
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(500)

20
350

min. 560
(460)



382
595
(495)
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• Felsőszekrénybe építhető
mikrohullámú sütők - beépítési
kerettel (AMW 14...)

• F első- és állószekrénybe építhető
mikrohullámú sütők (AMW 4, MW 4
modellek és AMW 921)



• AMW 1601/IX

ELEKTROMOS ÜVEGKERÁMIA ÉS INDUKCIÓS FŐZŐLAPOK

• ACM 847, ACM 355, ACM 808, ACM
928, ACM 918, ACM 920, ACM 836,
ACM 832, ACM 822, ACM 802,
ACM 826, ACM 750

• ACM 8512, ACM 938, ACM 877

• AKT 8090, 8130, 8190, 8600,
AKM 9010, AKM 330

INDUKCIÓS LAP

• ACM 8510, ACM 868, ACM 866,
ACM 8100

GÁZFŐZŐLAPOK

40 8

51

0

730

48

R. 8

0-4

90

560

• ACM 809
• GOA 7523

• GMF 7522
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• GMA 6422, GMF 6422, AKR
350, AKR 360, AKR 362,
AKM 528

BEÉPÍTÉSI RAJZOK
GÁZFŐZŐLAPOK

DOMINO MODELLEK
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0
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0-4
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560

48

R. 8

• ACM 712, AKT 360

• GOA 6425, GOS 6415, GOA 6423,
GOS 6413, GOR 6416, AKT 6414

• AKT 301, AKT 310, AKT 315

5

55

0

10

57

• 60 cm széles teljesen integrálható
modellekhez

• 60 cm széles kezelőpaneles
modellekhez

5

(+

50

)

10

5

46

10

5

57

• 45 cm széles teljesen integrálható
modellekhez

0

• 45 cm széles kezelőpaneles
modellekhez

PÁRAELSZÍVÓK
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• AKR 471

• AKR 039

• AKR 855
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BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉPEK

BEÉPÍTÉSI RAJZOK
PÁRAELSZÍVÓK
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BEÉPÍTHETŐ HŰTŐSZEKRÉNYEK
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• ARC 229, 227

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
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.
Az Ön által megvásárolt Whirlpool beépíthető készülékre gyártói garanciát
vállalunk. A garancia érvényesítéséhez a vásárlást igazoló blokk, bizonylat vagy
számla jól olvasható formában való megőrzése és a garanciafüzet szükséges.
A Whirlpool beépíthető készülékének garanciális meghibásodása esetén az első
4 évben a szerelés költségét, a munkadíjat és az alkatrészek árát a Whirlpool
Magyarország Kft. vállalja. A gyártói garancia a készülék fogyasztó részére történő
átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Whirlpool Magyarország Kft. hivatalos
Márkaszervize végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
Európaszerte számos Whirlpool márkaszerviz működik,
ahol a javítást a Whirlpool készülékekre szakosodott,
a gyártó által képzett szakemberek végzik eredeti Whirlpool
alkatrészek felhasználásával.
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ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Ügyfélszoltálatunk elérhetőségei:
• Telefonszám: +36 1 999 5000 *
• E-mail:
ugyfelszolgalat@whirlpool.com
* Telefonon munkanapokon 8:00 és 18:00 óra között várjuk hívását.
Hétvégén és munkaszüneti napokon üzenetrögzítő fogadja hívását,
kollégáink, amint lehetséges, felveszik Önnel a kapcsolatot.

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

