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A Whirlpool beépíthető készülékcsalád összes termékének terve-
zése során a fő célunk az volt, hogy alkalmazkodjunk az Ön élet-
stílusához, és minden olyan elemet biztosítsunk, amelyre szük-
sége van ahhoz, hogy konyháját a vágyai szerint alakíthassa ki.  
A Whirlpool legtöbb készüléke - a hagyományos és mikrohul-
lámú sütőktől kezdve a főzőlapokon és a hűtőkön át egészen 
a mosogatógépekig - rendelkezik az exkluzív 6. ÉRZÉK tech-
nológiával. A 6. ÉRZÉK készülékek, amelyek speciális szenzo-
rok segítségével fi gyelik és vezérlik a teljesítményt, kimagasló 
eredményt biztosítanak, ugyanakkor jelentős erőforrás-megta-
karítást tesznek lehetővé és rendkívül egyszerűen használha-
tók. Egy sor intelligens innovációt használnak fel, mint például 
szöveges kijelzők, hogy használatuk még egyszerűbb legyen 
- hagyják, hogy szabadon élhesse életét.

20 év alatt a Whirlpool az első számú háztartási készülék 
márkává vált Európában. Ez a siker a szakadatlan kutatási és 
innovációs munka eredménye, amely a változó igények jobb 
kielégítése érdekében újabb és újabb formai és tartalmi meg-
oldásokat hozott. 
Az új formatervezési irányzatok, a technológiai fejlődés, a tár-
sadalmi haladás és a háztartási szokások változásai mind ösz-
tönző erőként hatnak a Whirlpool innovációs tevékenységére. 
Minden egyes lépéssel fokozzuk az egyszerűséget, az alkalmaz-
hatóságot és a tartósságot. Ennek köszönhető a tisztább, von-
zóbb stílus, valamint a kifi nomult, felhasználóbarát funkciók. 
Az eredmény: olyan intelligens, stílusos készülékek, amelyek
a munka zömét elvégzik Ön helyett, így rendkívüli módon 
megkönnyítik életét.

Whirlpool. Sensing the difference.

Az intelligens készülékek
jobbá és élvezhetőbbé teszik életét.
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Készülékeink az Ön vágyait tükrözik.

A Whirlpool Minerva termékcsalád átfogalmazza a beépíthető 
konyháiról kialakult képet: minden várakozást felülmúló formát 
ad a készülékeknek. Lépjen be a Whirlpool-lal a hatodik dimen-
zióba: egy olyan világba, ahol a különböző elemek ötvözete 
teljesen újjávarázsolja konyháját; olyan helyre, ahol a 6. ÉRZÉK 
technológia tökéletes harmóniában él együtt a Whirlpool-ra jel-
lemző formajegyek legújabb generációjával. 
Megjelenését tekintve több vadonatúj termékcsalád, amely 
gördülékeny, áttörést hozó formavilágot helyez konyhája kö-
zéppontjába. A csúcstechnológiát képviselő termékeknél al-
kalmazott kiváló minőségű anyagok és tökéletes konstrukciós 
részletek azonnali hatást eredményeznek; ugyanakkor az ergo-
nómikus kialakítás, a teljesítmény és a rugalmasság garantálja, 
hogy minden vágya teljesüljön ma és a jövőben egyaránt.
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L I N E S

Beépített környezet-tudatosság

A Whirlpool-nál egyik elsődleges szempontunk, hogy minimálisra 
csökkentsük termékeink környezeti hatásait a készülékek teljes 
életciklusán át, a gyártástól kezdve a használaton át  egészen
a leselejtezésig. Energiatakarékosság szempontjából készüléke-
ink a piacon az egyik legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtják, 

így pénzt takaríthat meg, és megóvhatja a környezetet is. Sőt, 
a természeti erőforrások fenntarthatóságát is fi gyelembe vet-
tük a tervezéskor, már a megfogalmazás pillanatától kezdve. 
Ez azt jelenti, hogy már a gyártás előtt gondolunk arra, hogy 
a készüléket hogyan lehet majd egyszerűbben újrahasznosíta-
ni az élettartama végén, amit a termék-újrahasznosítási kez-
deményezésekben való aktív részvételünk is fémjelez.
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A teljesítmény és stílus esszenciája

„ESSENCE LINE”
Az új „Essence” formatervet a „kevesebb néha több” mottónak 
megfelelően terveztük.
Fontos jellemzői a „high tech” felszereltség, az azt tükröző, 
de visszafogott, letisztult, alkalmazkodó design, a geometri-
kus íveket száműző, egyenes vonalvezetésű, elegánsan keskeny 
formák, kidolgozott részletek, igényes anyagok, rejtett belső 
értékek és kiemelkedő ergonómia. A felszereltségek sorában 
egyaránt megtalálhatjuk a magyarul kommunikáló szöveges ki-
jelzőt, beépített szakáccsal, az automatikus pirolitikus öntisztí-
tást, a szenzoros hőmérsékletvezérlést, gördülő síneken mozgó 
tálcákat, a látható hő nélkül főző indukciós technikát és még 
sok midnen mást... Ez a stílus a mai konyhák döntő többségé-
hez tökéletesen passzol, azok függvényében teljesen eltérő, új 
és új enteriöröket alkot.
A készülékek teljesítménye, magas felszereltsége, kis fogyasztá-
sa, könnyű kezelhetősége, ujjlenyomat mentes felülete, illetve 
a speciális öntisztító lehetőségek kényelmes, örömteli főzési 
élményt garantálnak. 
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Szintiszta minimalizmus

„PROGRESSIVE LINE”
A Whirlpool „Progressive Line” modellcsalád maga a megalku-
vásmentes minimalizmus.
Geometrikus, kizárólag egyenes vonalakra, körökre, hasábokra 
és hengerekre szabott vonalai, horizontális hangsúlyai, tömör, 
robosztus látványvilága, és hangsúlyozott anyagszerűsége
az irányzat tiszta kivonata.
A formaterv a prémium szegmens igazi zászlóshajója, tech-
nológiájában, részletmegoldásaiban, kidolgozottságában és
az összhatást illetően is igazi luxusmegoldásokat nyújt. Kiváló 
minőségű anyagok, például ujjlenyomatmentes, magas fényű 
rozsdamentes acél és tükörüveg kombinációja, letisztult vo-
nalvezetés, az összes elérhető innovatív funkció alkalmazása 
jellemzi, hogy Önnek a konyhában folyó munka minden tekin-
tetben a lehető legszórakoztatóbb és leghatékonyabb, az ott 
eltöltött idő a legélvezetesebb legyen.
Az exluzivitást kedvelők igazi terepe, ha a forma és funkció 
tökéletes egységére törekedve ebből a termékcsaládból építik 
be készülékeiket.
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Tapasztalja meg az új
csúcstechnológia eleganciáját

A Whirlpool örömmel mutatja be innovatív beépíthető sütőinek 
elegáns, új termékcsaládját, mely a hagyományos sütés, a mo-
dern, kifi nomult, legújabb technológiák tökéletes kombinációja. 
Ezek a sütők ötvözik a fejlett kezelőfelületet és a 6. ÉRZÉK tech-
nológiát a nagy teljesítményű légkeveréses rendszerrel, így nem 
kell előmelegítenie a sütőt. 
Az innováció győzelme a tervezésben, könnyű használat és min-
denek felett a kiemelkedő teljesítmény.

A Whirlpool stílusos beépíthető sütőit könnyedén irányíthatja, 
azok annyi segítséget adnak Önnek, amennyire csak szüksége 
lehet, így munkát takarítanak meg Önnek. Tiszta geometriai 
vonalak keretezik az intelligens technológiát és az egyszerű 
kezelőszerveket. 
Élvezheti a hagyományos sütők által nyújtott összes lehetősé-
get, a sütési módszerek széles választékát, ugyanakkor felfedez-
heti, hogy mire képes a 6. ÉRZÉK technológia.
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Gőzt használó sütő
6. ÉRZÉK technológiával

A Whirlpool megalkotta konyhája számára a legmodernebb ké-
szüléket: új multifunkciós sütő, amely ötvözi a gőz erejét
az egyedülálló 6. ÉRZÉK technológiával. A gőzzel sütés kiváló 
főzési módszert jelent mindenfajta étel számára, segítségével 
ízletes, omlós és zamatos ételek kerülhetnek asztalára.
A Whirlpool egyedülálló 6. ÉRZÉK technológiája kézben tartja
a gőzt használó főzési folyamatot, pontosan a megfelelő időben 
és pontosan a megfelelő mennyiségben juttat be gőzt a sütő-
térbe. A sütési idő 10-35 százalékkal csökken az étel fajtájától 
függően: hús, hal, szárnyas, töltött zöldség vagy sütemény.
Agőz természetes erejét felhasználhatja az ételek melegentar-
tására is vagy újramelegítésére, megőrizheti az étel eredeti 
állagát és zamatát, mintha csak éppen most készítette volna.
A speciális érzékelők segítségével a 6. ÉRZÉK technológia

ideális hőmérsékletet biztosít folyamatosan a sütő belsejé-
ben. Az egyedülálló forráshőmérséklet érzékelő szenzoroknak 
köszönhetően a sütő pontosan tudja, hogyan  hozzon létre 
megfelelő mennyiségű gőzt a sütőtérben a megfelelő időben. 
Folyamatosan fi gyeli a vízszintet, és fi gyelmezteti Önt, ha
a tartályt fel kell tölteni.
Az előlapon ergonomikus víztöltő fi ók található, ugyanakkor
a Jet menü érintőkapcsolói és a szövegkijelzés folyamatos 
visszajelzést biztosítanak a beállításkor és végig a sütési
folyamat közben.

Sőt, ha nem a 6. ÉRZÉK gőz funkciót használja, élvezheti
a hagyományos multifunkciós sütők által nyújtott összes 
lehetőséget a sütési módszerek széles választékával, mint 
például: maxi sütés, gyors előmelegítés, hagyományos sü-
tés, tésztasütés, extra pirítás stb. Egyszerűen válasszon ki 
egy programot, állítsa be az időt és a hőmérsékletet a sütni
kívánt ételnek megfelelően. 
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6. ÉRZÉK sütő
A multifunkciós sütőknél található széles programválasztékon 
túl a Whirlpool innovatív 6. ÉRZÉK funkciója tökéletes sütési 
eredményt kínál mindfajta felhajtás nélkül. A két érzékelő-
jének köszönhetően a 6. ÉRZÉK technológia képes érzékelni 
az éppen sütött étel súlyát, és a sütőtér pontos hőmérsék-
letét, így ezeknek megfelelően állíthatja be a sütési időt és 
szabályozhatja a sütési folyamatot, közben pedig rendszeres 
visszajelzést ad a sütési időről az innovatív és felhasználóba-
rát érintőképernyős kijelző segítségével. A Whirlpool 6. ÉRZÉK 
sütőkkel olyan a főzés, mintha egy profi  szakáccsal dolgozna 
együtt a konyhájában, aki minden apró részletről gondoskodik, 
hogy az eredmény mindenkor tökéletes legyen.

6. ÉRZÉK receptek
Az I Touch és Jet Menü Evolation felhasználói kezelőfelülettel 
rendelkező sütőkbe 30 receptet programoztunk be előzetesen.  
A 6. ÉRZÉK technológiának köszönhetően nem kell többé mé-
ricskélnie a súlyt és az időt, válassza csak ki kedvelt receptjét 
és a többi a sütő dolga. A könnyen használható LCD kijelzőn 
nyomon követheti a teljes sütési folyamatot.

6. ÉRZÉK menü
Egyszerűen válassza ki a 30 darab 6. ÉRZÉK recept egyikét, és
a sütő automatikusan érzékeli az étel súlyát (hús, hal vagy 
zöldség), és beállítja a megfelelő sütési funkciót, időt és hő-
mérsékletet, mindenkor tökéletes eredményt biztosítva.

A Whirlpool sütők további sajátosságai:

Maxi sütés
A Whirlpool Maxi sütés funkciója szabályozza és egyensúlyba 
hozza a felső és alsó fűtőelem működését, így a sütő sokkal 
fokozatosabban és egyenletesebben melegszik fel, aminek kö-
szönhetően az egyébként nehezen süthető nagyobb darab hú-
sok sütése is jobban kézben tartható. 

6. ÉRZÉK pirolitikus jelző
Pirolitikus jelző: a sütő automatikusan számolja a sütési cik-
lusok számát és fi gyelembe veszi azok szennyező hatását, így 
jelzi, ha használnia kell a pirolitikus tisztító programot.
 
Alacsony hőmérsékletű program
Az alacsony hőmérsékletű programnál két hőmérséklet közül vá-
laszthat. A 35 °C-os beállítás a felolvasztásra és a tészták kelesz-
tésre szolgál, míg a 60 °C-os beállítás a melegen tartásra.

Melegen tartás opció
A melegen tartás automatikusan bekapcsoltatható a sütési 
program végén. Melegen tartja az ételt (de nem szárítja ki) akár 
4 órán át.

Extra barnítás
Beprogramozható, hogy a sütési program végén automatikusan 
bekapcsolódjon és megfelelően felpirítsa az ételt.  Három be-
állítási lehetőséggel rendelkezik.

Pizza/kenyér program
A mesterszakácsok segítségével kifejlesztett pizza/kenyér program 
a testre szabott sütési opciók széles választékát kínálja Önnek. 

Energiahatékonyság
A Whirlpool sütők szuper szigeteléssel rendelkeznek, hogy meg-
tartsák a hőt, energiát takarítsanak meg és csökkentsék a sütési 
időket. Keresse az A energiaosztály szimbólumot.
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Digitális vezérlés, Aktív ventilátoros hűtés, Hűs tapintású 
üvegajtó, 3 (2 refl exiós) üveggel, Jet Start (turbó) felfűtési 
funkció, „Vario” lehajtható grill, Valódi nemesacél kezelő-
gombok, Sütővilágítás, Digitális gyermekzár

Tartozékok:
Zománcozott sütôtálca: 1 db
Zománcozott zsírfogó tálca: 1 db
Grillrács: 1 db
Szakácskönyv

Mûszaki adatok:
Sütőtérfogat (liter): 53
Maximális energiaigény (W): 3500
Grillfűtőtest teljesítménye (W): 2300
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 595x595x564
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 600x560x550

Digitális vezérlés, Aktív ventilátoros hűtés, Hűs tapintású 
üvegajtó, 3 (2 refl exiós) üveggel, Jet Start (turbó) felfűtési 
funkció, „Vario” lehajtható grill, Valódi nemesacél kezelő-
gombok, Sütővilágítás, Digitális gyermekzár

Tartozékok:
Zománcozott sütôtálca: 1 db
Zománcozott zsírfogó tálca: 1 db
Grillrács: 1 db
Szakácskönyv
Megrendelhető kihúzható sütősín

Mûszaki adatok:
Sütőtérfogat (liter): 51
Maximális energiaigény (W): 2400
Grillfűtőtest teljesítménye (W): 2300
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 595x595x564
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 600x560x550

• PROGRESSIVE DESIGN
• 6. Érzék funkció
• VEGA display, 6. Érzék gőzsütéssel
• Multifunkciós sütő (MF8)+gőzfunkció
•  Programozott receptek magyar

nyelvű szöveges kijelzéssel
(+számos európai nyelv)

• Digitális sütőhőmérséklet szabályozás
• „A” energiaosztály

• PROGRESSIVE DESIGN
• 6. Érzék funkció
• VEGA display, 6. Érzék receptekkel
• Multifunkciós sütő (MF8)
•  Programozott receptek magyar

nyelvű szöveges kijelzéssel
(+számos európai nyelv)

• Digitális sütőhőmérséklet szabályozás
• „A” energiaosztály

AKZ 810/ IX

AKZ 803/IX
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Ujjlenyomatmentes felület, Szöveges, magyar (+ idegen 
nyelvek) nyelvû vezérlés, Légkeveréses és aktív hõlégbe-
fúvásos sütési módok, Jet Start (turbó) felfûtési funkció, 
„Vario” lehajtható grill, Valódi nemesacél kezelôgombok, 
Sütô világítás

Tartozékok:
Zománcozott sütôtálca: 2 db
Zománcozott zsírfogó tálca: 1 db
Grillrács: 1 db

Mûszaki adatok:
Sütôtérfogat (liter): 52
Maximális energiaigény (W): 2400
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 595x595x564
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 600x560x550

Ujjlenyomatmentes inox felület, „A” energiaosztály, Beépí-
tett hûtôventilátor, 4 szintû ajtóüveg (pirolitikus tisztítás-
hoz), „Vario” lehajtható forgónyársas grill, Sütôvilágítás

Tartozékok:
Sütôtepsi: 1 db
Grillrács: 2 db
Zománcozott zsírfogó tálca: 1 db
Forgónyárs

Mûszaki adatok:
Sütôtérfogat (liter): 49
Maximális energiaigény (W): 2650
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 595x595x564
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 600x560x550

Ujjlenyomatmentes felület, Digitális vezérlés, Gyárilag be-
épített katalitikus (öntisztító) panelek, Aktív ventilátoros 
hûtés, Hûs tapintású üvegajtó, 3 (2 refl exiós) üveggel, Jet 
Start (turbó) felfûtési funkció, „Vario” lehajtható grill, Való-
di nemesacél kezelôgombok, Sütôvilágítás

Tartozékok:
Zománcozott sütôtálca: 2 db
Zománcozott zsírfogó tálca: 1 db
Grillrács: 1 db

Mûszaki adatok:
Sütôtérfogat (liter): 52
Minimális energiaigény (W): 2400
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 595x595x564
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 600x560x550

• PROGRESSIVE DESIGN
•  VEGA (többnyelvû szöveges LCD

kijelzõ, Jet Menü funkcióval)
•  Számtalan elôre programozott

ételrecept, könnyû használat
• Multifunkciós sütõ (MF8)
•  Elektronikus (hõszenzoros)

sütõhõmérséklet szabályozás
• „A” energiaosztály

• PROGRESSIVE DESIGN
• Pirolitikus tisztítás
• Multifunkciós sütõ (MF8)
•  Légkeveréses és aktív

hõlégbefúvásos sütési módok
• Gemini2+ grafi kus digitális kijelzõ
•  Elektronikus programozás és

sütési idõ beállítás
•  Elektronikus (hõszenzoros)

sütõhõmérséklet szabályozás

• PROGRESSIVE DESIGN
• Multifunkciós sütõ (MF8)
•  Légkeveréses és aktív

hõlégbefúvásos sütési módok
•  Gemini2+ grafi kus digitális kijelzõ

(automata sütõfunkciókkal)
• Dupla kihúzható sütôsín
•  Elektronikus (hõszenzoros)

sütõhõmérséklet szabályozás
• „A” energiaosztály

AKZ 475/02 IX

AKZ 669/IX/04 

AKZ 449/IX
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Szöveges, magyar (+ idegen nyelvek) nyelvû vezérlés,
Légkeveréses és aktív hõlégbefúvásos sütési módok,
Jet Start (turbó) felfûtési funkció, „Vario” lehajtható grill, 
Süllyeszthetô ezüst kezelôgombok, Sütôvilágítás

Tartozékok:
Zománcozott sütôtálca: 2 db
Zománcozott zsírfogó tálca: 1 db
Grillrács: 1 db
VEGA (Jet Menü) szakácskönyv

Mûszaki adatok:
Sütôtérfogat (liter): 52
Maximális energiaigény (W): 2400
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 595x595x564
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 600x560x550

Ujjlenyomatmentes felület, Gyárilag beépített katalitikus 
(öntisztító) panelek, Aktív ventilátoros hûtés, Hûs tapintású 
üvegajtó, 3 (2 refl exiós) üveggel, Jet Start (turbó) felfûtési 
és kelesztés funkciók, „Vario” lehajtható grill, Süllyeszthetô 
inox kezelôgombok, Sütôvilágítás

Tartozékok:
Zománcozott sütôtálca: 2 db
Zománcozott zsírfogó tálca: 1 db
Grillrács: 1 db

Mûszaki adatok:
Sütôtérfogat (liter): 48
Maximális energiaigény (W): 2500
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 595x595x564
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 600x560x550

Elektronikus programozás és sütési idô beállítás, Elektroni-
kus (hôszenzoros) sütôhômérséklet szabályozás, Beépített 
hûtôventilátor, 4 szintû ajtóüveg (pirolitikus tisztításhoz), 
Jet Start (turbó) felfûtési funkció, „Vario” lehajtható
forgónyársas grill, Sütôvilágítás, Süllyeszthetô ezüst
kezelôgombok

Tartozékok:
Sütôtepsi: 1 db
Grillrács: 2 db
Zománcozott zsírfogó tálca: 1 db

Mûszaki adatok:
Sütôtérfogat (liter): 49
Maximális energiaigény (W): 2650
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 595x595x564
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 600x560x550

Digitális vezérlés, Aktív ventilátoros hûtés, Hûs tapintású 
üvegajtó, 3 (2 refl exiós) üveggel, „Vario” lehajtható grill, 
Sütôvilágítás

Tartozékok:
Zománcozott zsírfogó tálca:  2 db
Grillrács: 1 db

Mûszaki adatok:
Sütôtérfogat (liter): 52
Maximális energiaigény (W): 2500
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 595x595x564
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 600x560x550

• ESSENCE DESIGN
• Multifunkciós sütõ (MF8)
•  VEGA (többnyelvû szöveges LCD

kijelzô, JetMenü funkcióval)
• Dupla kihúzható sütôsín
•  Elektronikus (hõszenzoros)

sütõhõmérséklet szabályozás
• Ujjlenyomatmentes inox felület
• „A” energiaosztály

• ESSENCE DESIGN
• Multifunkciós sütõ (MF8)
•  Légkeveréses és aktív

hõlégbefúvásos sütési módok
•  Gemini2+ grafi kus digitális kijelzõ

(automata sütõfunkciókkal)
• Digitális vezérlés
• Dupla kihúzható sütôsín
•  Elektronikus (hõszenzoros)

sütõhõmérséklet szabályozás
• „A” energiaosztály

• ESSENCE DESIGN
• Pirolitikus öntisztítás
• Multifunkciós sütõ (MF8)
•  Légkeveréses és aktív

hõlégbefúvásos sütési módok
• Gemini2+ grafi kus digitális kijelzõ
• Ujjlenyomatmentes inox felület
• „A” energiaosztály

• ESSENCE DESIGN
• Multifunkciós sütõ (MF5)
• Légkeveréses sütési módok
•  Gemini2+ grafi kus digitális kijelzõ

(automata sütõfunkciókkal)
•  Elektronikus (hõszenzoros)

sütõhõmérséklet szabályozás
• „A” energiaosztály

AKZ 319/IX/02

AKZ 223/IX/01

AKZ 360/IX/01

AKZ 214/IX/01
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Gyárilag beépített katalitikus (öntisztító) panelek,
Aktív ventilátoros hûtés, Hûs tapintású, teleüveg sütôajtó,
2 (1 refl exiós) üveggel, Jet Start (turbó) felfûtési és kelesz-
tés funkciók, „Vario” lehajtható grill, Süllyeszthetô kezelô-
gombok, Sütôvilágítás

Tartozékok:
Zománcozott sütôtálca: 2 db
Zománcozott zsírfogó tálca: 1 db
Grillrács: 1 db

Mûszaki adatok:
Sütôtérfogat (liter): 48
Maximális energiaigény (W): 2500
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 595x595x564
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 600x560x550

Gyárilag beépített katalitikus (öntisztító) panelek,
Aktív ventilátoros hûtés, Hûs tapintású, teleüveg sütôajtó,
3 (1 refl exiós) üveggel, Jet Start (turbó) felfûtési és kelesz-
tés funkciók, „Vario” lehajtható grill, Süllyeszthetô, ezüst
kezelôgombok, Sütôvilágítás

Tartozékok:
Zománcozott sütôtálca: 2 db
Zománcozott zsírfogó tálca: 1 db
Grillrács: 1 db

Mûszaki adatok:
Sütôtérfogat (liter): 52
Maximális energiaigény (W): 3650
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 595x595x564
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 600x560x550

Gyárilag beépített katalitikus (öntisztító) panelek,
Aktív ventilátoros hûtés, Hûs tapintású, teleüveg sütôajtó,
2 (1 refl exiós) üveggel, Jet Start (turbó) felfûtési és kelesz-
tés funkciók, „Vario” lehajtható grill, Süllyeszthetô kezelô-
gombok, Sütôvilágítás

Tartozékok:
Zománcozott sütôtálca: 2 db
Zománcozott zsírfogó tálca: 1 db
Grillrács: 1 db

Mûszaki adatok:
Sütôtérfogat (liter): 48
Maximális energiaigény (W): 2500
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 595x595x564
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 600x560x550

Aktív ventilátoros hûtés, Hûs tapintású, teleüveg sütôajtó, 
3 (1 refl exiós) üveggel, Jet Start (turbó) felfûtési és kelesz-
tés funkciók, „Vario” lehajtható grill, Süllyeszthetô ezüst 
kezelôgombok, Sütôvilágítás

Tartozékok:
Zománcozott sütôtálca: 1 db
Zománcozott zsírfogó tálca: 1 db
Grillrács: 1 db
Megvásárolható (2 vagy 3 szintes) kihúzható sütôsín

Mûszaki adatok:
Sütôtérfogat (liter): 52
Maximális energiaigény (W): 2500
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 595x595x564
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 600x560x550

• ESSENCE DESIGN
• Multifunkciós sütõ (MF8)
•  Gemini2 digitális kijelzõ

(automata sütõfunkciókkal)
• Dupla kihúzható sütôsín
•  Teljes külső üvegfelület

(kezelőpanelen is)
• Digitális vezérlés
•  Elektronikus (hõszenzoros)

sütõhõmérséklet szabályozás
• „A” energiaosztály

• FLAT DESIGN
• Multifunkciós sütõ (MF8)
•  Légkeveréses és aktív

hõlégbefúvásos sütési módok
•  Gemini2 digitális kijelzõ

(automata sütõfunkciókkal)
• Dupla kihúzható sütôsín
• Digitális vezérlés
•  Elektronikus (hõszenzoros)

sütõhõmérséklet szabályozás
• „A” energiaosztály

• ESSENCE DESIGN
• Multifunkciós sütõ (MF8)
•  Gemini2 digitális kijelzõ

(automata sütõfunkciókkal)
• Dupla kihúzható sütôsín
•  Teljes külső üvegfelület

(kezelőpanelen is)
• Digitális vezérlés
•  Elektronikus (hõszenzoros)

sütõhõmérséklet szabályozás
• „A” energiaosztály

• FLAT DESIGN
• Multifunkciós sütõ (MF5)
• Légkeveréses sütési módok
•  Gemini2 digitális kijelzõ

(automata sütõfunkciókkal)
• Digitális vezérlés
•  Elektronikus (hõszenzoros)

sütõhõmérséklet szabályozás
• „A” energiaosztály

AKZ 223/01 WH (FEHÉR)

AKZ 433 IX

AKZ 223/01 NB (FEKETE)

AKZ 421/1 IX
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Digitális kijelzõ és sütõprogramozás, Termosztátos sütô-
hômérséklet szabályozás, Aktív ventilátoros hûtés, Hûs 
tapintású, teleüveg sütôajtó, 2 (1 refl exiós) üveggel,
Maxi grill, Ezüst színû kezelôgombok, Sütôvilágítás

Tartozékok:
Zománcozott zsírfogó tálca: 1 db
Grillrács: 2 db

Mûszaki adatok:
Sütôtérfogat (liter): 53
Maximális energiaigény (W): 2500
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 595x595x564
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 600x560x550

Termosztátos sütôhômérséklet szabályozás, Aktív ventiláto-
ros hûtés, Hûs tapintású, teleüveg sütôajtó, 3 (1 refl exiós) 
üveggel, Maxi grill, Rusztikus kezelôgombok, Rusztikus ana-
lóg óra (inox gombokkal), Sütôvilágítás

Tartozékok:
Zománcozott zsírfogó tálca: 1 db
Grillrács: 1 db

Mûszaki adatok:
Sütôtérfogat (liter): 52
Maximális energiaigény (W): 2500
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 595x595x564
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 600x560x550

Termosztátos sütôhômérséklet szabályozás, Aktív ventiláto-
ros hûtés, Hûs tapintású, teleüveg sütôajtó, 2 (1 refl exiós)
üveggel, Maxi grill, Ezüst színû kezelôgombok, Mechanikus 
programóra, Sütôvilágítás

Tartozékok:
Alumínium sütôtálca: 1 db
Zománcozott zsírfogó tálca: 1 db
Grillrács: 1 db
Megvásárolható (2 vagy 3 szintes) kihúzható sütôsín

Mûszaki adatok:
Sütôtérfogat (liter): 51
Maximális energiaigény (W): 2500
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 595x595x564
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 600x560x550

• FLAT DESIGN
• Multifunkciós sütõ (MF5)
• Légkeveréses sütési módok
• „JOBIM” digitális vezérlés
• „A” energiaosztály

• MEMORY LINE DESIGN
• Multifunkciós sütõ (MF8)
•  Légkeveréses és aktív

hõlégbefúvásos sütési módok
• „A” energiaosztály

• FLAT DESIGN
• Multifunkciós sütõ (MF5)
• Légkeveréses sütési módok
• „A” energiaosztály

AKP 239/IX/02

AKP 290 NA

AKP 230/2 IX (FEHÉRBEN IS, WH)
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Digitális vezérlés, Termosztátos sütôhômérséklet szabá-
lyozás, Aktív ventilátoros hûtés, Hûs tapintású, teleüveg 
sütôajtó, 2 (1 refl exiós) üveggel, Maxi grill, Ezüst színû 
kezelôgombok, Sütôvilágítás

Tartozékok:
Zománcozott zsírfogó: 1 db
Grillrács: 1 db

Mûszaki adatok:
Sütôtérfogat (liter): 52
Maximális energiaigény (W): 2500
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 595x595x564
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 600x560x550

Termosztátos sütôhômérséklet szabályozás, Aktív ventiláto-
ros hûtés, Hûs tapintású, teleüveg sütôajtó, 2 (1 refl exiós) 
üveggel, Maxi grill, Ezüst színû kezelôgombok, Jelzôóra, 
Sütôvilágítás

Tartozékok:
Zománcozott zsírfogó tálca: 1 db
Grillrács: 1 db

Mûszaki adatok:
Sütôtérfogat (liter): 53
Maximális energiaigény (W): 2500
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm):  595x595x564
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 600x560x550

Termosztátos sütôhômérséklet szabályozás, Aktív ventiláto-
ros hûtés, Hûs tapintású, teleüveg sütôajtó, 2 (1 refl exiós) 
üveggel, Maxi grill, Ezüst színû kezelôgombok, Jelzôóra, 
Sütôvilágítás

Tartozékok:
Zománcozott zsírfogó tálca: 1 db
Grillrács: 1 db

Mûszaki adatok:
Sütôtérfogat (liter): 56
Maximális energiaigény (W): 2500
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 595x595x564
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 600x560x550

Digitális vezérlés, Termosztátos sütôhômérséklet szabá-
lyozás, Aktív ventilátoros hûtés, Hûs tapintású, teleüveg 
sütôajtó, 2 (1 refl exiós) üveggel, Maxi grill, Ezüst színû 
kezelôgombok, Sütôvilágítás

Tartozékok:
Zománcozott zsírfogó tálca: 1 db
Grillrács: 1 db

Mûszaki adatok:
Sütôtérfogat (liter): 53
Maximális energiaigény (W): 2500
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 595x595x564
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 600x560x550

• NEW DYNAMIC DESIGN
• Multifunkciós sütõ (MF8)
•  Légkeveréses és aktív

hõlégbefúvásos sütési módok
•  „JOBIM” digitális kijelzõ

és sütõprogramozás
• „A” energiaosztály

• NEW DYNAMIC DESIGN
• Multifunkciós sütõ (MF5)
• Légkeveréses sütési módok
• „A” energiaosztály
• Timer

• NEW DYNAMIC DESIGN
•  Statikus sütõ

(alsó-felsõ sütés + grill funkció)
• „A” energiaosztály
• Timer

• NEW DYNAMIC DESIGN
• Multifunkciós sütõ (MF5)
• Légkeveréses sütési módok
•  „JOBIM” digitális kijelzõ

és sütõprogramozás
• „A” energiaosztály

AKP 241/IX/05

AKP 235/IX/05(FEHÉRBEN IS, WH)

AKP 135/05 IX

AKP 237/IX/05
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Légkeverés, grill funkciók, Beépített hûtôventilátor,
2 (1 refl exiós) teleüveg sütôajtó, Maxi grill, Sütôvilágítás

Tartozékok:
Zománcozott sütôtálca: 1 db
Grillrács: 1 db

Mûszaki adatok:
Csatlakoztatható fôzôlap: AKM 888 NE, AKM 608/01 NE
Sütôtérfogat (liter): 53
Maximális energiaigény (fôzôlappal együtt) (W): 9500
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 595x595x564
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 600x560x550

Vezérlés a sütőről, 7-fokozatú hômérséklet szabályozás

Mûszaki adatok:
Bal elsô zóna: 145 mm, 1,2 kW
Bal hátsó zóna: 210 mm, 2,1 kW
Jobb hátsó zóna: 145 mm, 1,2 kW
Jobb elsô zóna: 180 mm, 1,7 kW
Maximális energiaigény (W): 6200
Áramfelvétel (A): 27,0
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 50x580x510
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 40x560x490

• NEW DYNAMIC DESIGN
•  AKM 888 IX/01 főzőlappal össze-

építhető multifunkciós sütő (MF5)
•  Mechanikus programozás és

sütõhõmérséklet beállítás
• „A” energiaosztály

• MIX DESIGN
• Üvegkerámia fõzõlap inox kerettel
• Zónánkénti maradékhô kijelzés

AKP 335/05 IX

AKM 888/IX/01

S Ü TŐ - FŐZŐL A P  KO M B I N Á C I Ó
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Galéria termékcsalád

Az innováció, a folyamatos megújulás és újdonságkeresés a mai  
konyhatervezés legfontosabb kiindulópontja és hajtóereje.
A konyhabútorok méretválasztéka és a készülékek elhelyezése 
eddig elsősorban a vertikális elrendezési szemléletet támo-
gatta, de ennek értelemszerűen magassági korlátai vannak.
A legújabb és legmodernebb design-irányzat és trend, viszont
a horizontális elrendezés felé fordul. Itt a vízszintes sík na-
gyobb szabadságot kínál, és nagyobb teret biztosít.

Ezt helyezte a fejlesztés előterébe a Whirlpool, a „Galéria” 
termékcsoport kialakításával.

A modularitás elve, a tervező nagyfokú fl exibilitási lehetőségé-
vel párosult. Tökéletes lehetőség nyílik a klasszikus 60 x 60 cm-es 
modulméretben elhelyezni egy beépíthető sütőt, és 46 cm ma-
gasságú további készüléket (SpeedOven sütőt, kompakt sütőt,  

Twin beépíthető mikrósütőt, beépíthető kávéfőzőt) s ezt,
az újdonságként megjelenő 14 cm magas melegentartó fi ók-
kal kombinálni.
Vagy – a vertikális elrendezést tovább erősítve – csak 46 cm 
magas készülékeket egymás mellé helyezve, a Domino lapok-
hoz hasonló kialakítás is létrehozható.

Szimmetrikus, vagy aszimmetrikus elrendezéssel az egyedi 
megrendelői igények, az extravagáns kialakítású konyhák kí-
vánalmainak is megfelelnek.

A Whirlpool „Galéria” termékcsoportjainak alkalmazásával
a funkció és forma, a stílus és kiváló teljesítmény tökéletes 
összhangja alakítható ki, számtalan variációs lehetőséggel.

Akár a galéria képei a kiállítás falán.
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Elektronikus vezérlés, Kapacitás (liter): 40, Energia-
fokozatok száma: 8, Mikrohullám teljesítmény (W): 850,
Grill teljesítmény (W): 1600, Hôlégbefúvás teljesítménye
(W): 1200, Programóra, Automatikus súly szerinti ki-
olvasztás, Multifunkciós sütési módok, Hôlégkeverés, JET 
gyorsmelegítô gomb, Gyorsfelfûtés funkció, Újramelegítés 
funkció, Gyermekzár 

Tartozékok:
Grill rács, Sütô tepsi

Mûszaki adatok:
Teljesítményigény (W): 2800
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 455x595x560
Párolótér mérete (mm): 210x450x420
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 450x560x550

Kapacitás (liter): 20, Termosztátos vezérlés, 1 kezelôgomb, 
Fokozatok száma: 6, Beállítható hômérséklet (°C): 30-85, 
Ventilátoros mûködés, Valódi nemesacél fogantyú, Lapos 
inox elôlap, Szerelt hálózati kábel

Mûszaki adatok:
Teljesítményigény (W): 380-450
Nettó tömeg (kg): 17
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 135x595x548
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 140x560x550

Légkeveréses és aktív hõlégbefúvásos sütési módok, Elektro-
nikus (hõszenzoros) sütõhõmérséklet szabályozás, Beállítha-
tó hõmérséklet-tartomány: 35–250 °C, 3 sütési szint, Aktív 
ventilátoros hûtés, Hûs tapintású, 3-rétegû teleüveg, tükrös 
sütõajtó, Zománcozott (fekete) belsõ tér, Melegentartás és
gyorsfelfûtés funkciók, Halogén sütõtérvilágítás, Lehajtható 
grillfûtõszál, Melegentartó fi ókkal kombinálható

Tartozékok:
1 db zománcozott sütõlap, 1 db üveg zsírfogó tálca,
1 db grillrács

Mûszaki adatok:
Sütõtérfogat (liter): 40
Maximális energiaigény (W): 2800
Grillteljesítmény (W): 1600
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 455x595x560
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 450x560x550

• PROGRESSIVE DESIGN
• SpeedOven
• Mikrohullámú kombi készülék
•  Inox - ujjlenyomatmentes

készülék
•  Magyar szöveges (VEGA)

LCD-display + idegen nyelvek
• Beépített receptek

• PROGRESSIVE, ESSENCE DESIGN
• Elektromos melegentartó fi ók
• Beépíthetõ kivitel
•  Inox - ujjlenyomatmentes

készülék

• PROGRESSIVE DESIGN
• Kompakt sütô
• „A” energiaosztály
• Multifunkciós sütõ (MF8)
•  Magyar szöveges (VEGA)

LCD-display + idegen nyelvek
• Beépített receptek
•  Inox - ujjlenyomatmentes

készülék

AMW 595 IX

WD 140 IX
WD 141 IX

AMW 590 IX

GA L É R I A  T E R M É KC SA L Á D
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GA L É R I A  T E R M É KC SA L Á D

LCD-display, Elektronikus vezérlés, Víztartály kapacitása
(liter): 1,8, Vízforraló teljesítménye (W): 1200, Külön
termosztát az espresso- és gôzkészítéshez, Beállítható
kávéhômérséklet, Gôzölôfúvóka cappuccino készítéshez,
Vízkômentesítő program, Autostart idôzítési lehetôség,
Automata kikapcsolás, Vízszûrô, Cseppfogó tálca, Szerelt
hálózati kábel (1,9 m)

Mûszaki adatok:
Teljesítmény (W): 1350
Tömeg (kg): 23
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 455x595x525
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 450x560x550

Mechanikus vezérlés, LED-jelzés, Víztartály kapacitása
(liter): 1,5, Vízforraló teljesítménye (W): 1000, Külön
termosztát az espresso- és gôzkészítéshez, Gôzölôfúvóka
cappuccino készítéshez, Kávétartó, ôrölt kávé- és kávéfi lter-
hez, Cseppfogó tálca, Szerelt hálózati kábel (1,8 m)

Mûszaki adatok:
Teljesítmény (W): 1100
Tömeg (kg): 9,8
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 382x595x285
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 362x560x285

• Kávéfõzõ automata
• Állószekrénybe építhetõ kivitel
• 15 bar-os gôznyomás
•  Inox - ujjlenyomatmentes

készülékszín

• Félautomata kávéfõzõ
• Felsõszekrénybe építhetõ kivitel
• 15 bar-os gôznyomás
• Inox készülékszín

ACE 100 IX

ACE 010 IX
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Főzőlap termékcsalád
kreativitástösztönző megoldásokkal

Üvegkerámia
Érintős kezelőszervekkel rendelkező halogén főzőlap, világí-
tással. A felmelegítés gyakorlatilag azonnali, és pontosan sza-
bályozható. A Whirlpool érintős kezelőszervekkel rendelkező 
halogén főzőlapja, amelyeket a kecses vonalvezetés és a ma-
radékhő kijelzők jellemeznek, kimagasló teljesítményt, meg-
jelenést és biztonságot nyújtanak.
A kerámia főzőlapok gyorsabban melegednek fel, mint a ha-
gyományos elektromos főzőlapok, és négy darab azonnal be-
melegedő zónával rendelkeznek. A Whirlpool vitrokerámia
főzőlapok 60 cm-es és 77 cm-es változatban kaphatók, érin-
tős kezelőszervekkel.

Domino
Ha korlátozott a konyhában rendelkezésre álló hely, vagy ha
a főzőlapot saját főzési igényei szerint szeretné kialakítani, 
akkor a Whirlpool Domino főzőlapok jelentik a tökéletes, ru-
galmas megoldást: számos különböző, kiváló teljesítményt 
nyújtó típus közül választhat.
Választhat fém- vagy üvegkerámia felületet, valamint kom-
binálhatja a különböző főzőlap típusokat, mint például gáz, 
vitrokerámia és indukciós főzők, különböző funkciókkal és tel-
jesítményszintekkel, így ideális megoldást alakíthat ki saját 
maga számára minden fajta ételkészítési módhoz, az olajban 
sütéstől kezdve egészen a grillezésig.
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Indukciós főzőlapok
Az indukció a lábast melegíti fel, és nem a főzőlapot. Ha mág-
nesezhető fémedényt helyez a főzőlapra, az elektromágne-
ses mező a kerámiaüveg lapon áthaladva azonnal felmelegíti
az edény alját. A speciális funkciók között említhetők a tel-
jesítményfokozási lehetőségek, az érintéses kezelőszervek, 
a maradékhő kijelzés, valamint a precíz érzékelőkkel ellátott 
elektronikus hőmérsékletszabályozás.

Az idő- és energia-megtakarítás mellett az indukciós főzőlapok 
tökéletesen sima felületüknek köszönhetően kiemelkedően biz-
tonságosak és könnyen tisztíthatók. A precíz indukciós techno-
lógia garantálja a pontos szabályozást a csokoládé olvasztástól 

kezdve egészen az olajban sütésig, ugyanakkor a többzónás 
főző segítségével akár 280 mm átmérőjű kivételesen nagy 
serpenyőket is használhat. A Whirlpool indukciós főzőlapok
az alábbi változatokban kaphatók: 30 cm-es (Domino), 60 
cm-es, 77 cm-es, és kapható sima vagy „skylane” kerettel és 
üvegbevonattal (sima vagy csiszolt).

Egyszerűen használható kezelőszervek
Az indukciós főzőlapok kezelőszerveinek használata nagyon 
egyszerű, segítségükkel közvetlenül elvégezheti a kívánt mű-
veletet. Speciális funkciók, mint például olvasztás, gyorsfor-
ralás, időzítés és szünet üzemmód biztosítják a kiemelkedő 
teljesítményt mindenfajta főzésnél.
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Élcsiszolt kivitel, 4 indukciós fôzômezô, Teljesítmény alapú, 
fokozatmentes hőmérséklet szabályozás, Zónánkénti maradékhő 
kijelzés, Jet Start (turbó) felfűtés: 4-szeres (1,2-ről 1,8 kW-ra; 
2,2-ről 3 kW-ra), Gyermekzár

Mûszaki adatok:
Bal első zóna: indukciós, 145 mm, 1,2 kW
Bal hátsó zóna: indukciós, 180 mm, 1,8 kW
Középső zóna: indukciós, 145 mm, 1,2 kW
Jobb középső zóna: indukciós, 180 mm, 1,8 kW
Max. teljesítmény (W): 6000
Áramfelvétel (A): 26,0
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 52x770x510
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 49x750x490

Termosztátos hômérséklet szabályozás, Zónánkénti maradék-
hô kijelzés, Gyermekzár

Tartozékok: Pengés felülettisztító

Mûszaki adatok:
Bal elsô zóna: 145 mm, 1,2 kW
Bal hátsó zóna: 180 mm, 1,7 kW
Középsô zóna: bôvíthetô (ovális),
 145/250 mm, 1,2/1,8 kW
Jobb középsô zóna: bôvíthetô (kétkörös),
 140/210 mm, 0,75/2,1 kW
Max. teljesítmény (W): 6800
Méretek (mag.xszél.xmély.) (mm): 46x770x510
Beépítési méretek (mag.xszél.xmély.) (mm): 42x750x490

4 fôzôfelület, 2 halogénes fôzôzóna, Termosztátos hômérséklet 
szabályozás, Zónánkénti maradékhô kijelzés, Automata gyors 
felfûtés, Extra magas hômérsékletû tartomány (550-630 °C),
Speciális alacsony hômérsékletû funkciók (35-45 °C, 60-70 °C), 
Szünet funkció (fôzésmegszakítás), Gyermekzár

Tartozékok: Pengés felülettisztító

Mûszaki adatok:
Bal elsô zóna: halogénes, 145 mm, 1,2 kW
Bal hátsó zóna: halogénes, 180 mm, 1,8 kW
Középsô zóna: bôvíthetô (ovális),
 145/250 mm, 1,0/1,8 kW
Jobb középsô zóna: bôvíthetô (kétkörös),
 140/210 mm, 0,75/2,1 kW
Max. teljesítmény (W): 6400
Áramfelvétel (A): 27,8
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 46x770x510
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 42x750x490

4 fôzôfelület, Termosztátos hômérséklet szabályozás,
Zónánkénti maradékhô kijelzés, Automata gyors felfûtés,
Extra magas hômérsékletû tartomány (550-630 °C),
Speciális alacsony hômérsékletû funkciók (35-45 °C, 60-70 °C), 
Szünet funkció (fôzésmegszakítás), Gyermekzár

Tartozékok: Pengés felülettisztító

Mûszaki adatok:
Bal elsô zóna: halogénes, 145 mm, 1,2 kW
Bal hátsó zóna: halogénes, 180 mm, 1,8 kW
Középsô zóna: bôvíthetô (ovális),
 145/250 mm, 1,0/1,8 kW
Jobb középsô zóna: bôvíthetô (kétkörös),
 140/210 mm, 0,75/2,1 kW
Max. teljesítmény (W): 6800
Áramfelvétel (A): 27,8
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 46x770x510
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 42x750x490

• Indukciós főzőlap érintőszenzorral
• 77 cm széles főzőlap
• Szenzoros (Touch Control) vezérlés
• 4 digitális teljesítmény kijelző
• Digitális programidő kijelzés
• Programozható időzítés

• Szegély nélküli kivitel
• 4 zónás (2 bõvíthetõ) fõzõlap
• 77 cm széles fõzõlap
• Szenzoros (Touch Control) vezérlés
• 4 digitális teljesítmény kijelzõ

• Üvegkerámia főzőlap érintőszenzorral
• Élcsiszolt kivitel
• 2 halogén fõzõzóna
• 77 cm széles fõzõlap
• Szenzoros (Touch Control) vezérlés
• 4 digitális teljesítmény kijelzõ
• Digitális programidõ kijelzés
• Programozható idõzítés
• Forraló automatika

• Üvegkerámia főzőlap érintőszenzorral
• Élcsiszolt kivitel
• 77 cm széles fõzõlap
• Szenzoros (Touch Control) vezérlés
• 4 digitális teljesítmény kijelzõ
• Digitális programidõ kijelzés
• Programozható idõzítés
• Forraló automatika

ACM 707 BA

AKT 892/BA

AKT 834 NE

AKT 895/BA

77 cm

77 cm

77 cm

77 cm

Ö N Á L L Ó  K E R Á M I A L A P O K
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4 indukciós fôzômezô, Teljesítmény alapú, fokozatmentes 
hômérséklet szabályozás, Zónánkénti maradékhô kijelzés, 
Jet Start (booster) felfûtés: 1,8 kW-ról 2,8 kW, illetve
2,2 kW-ról 3,1 kW-ra, Gyermekzár

Mûszaki adatok:
Bal elsô zóna: indukciós, 145 mm, 1,4 kW
Bal hátsó zóna: indukciós, 210 mm, 2,2 kW
Jobb hátsó zóna: indukciós, 180 mm, 1,8 kW
Jobb elsô zóna: indukciós, 180 mm, 1,8 kW
Max. teljesítmény (W): 7200
Áramfelvétel (A): 31,3
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 58x580x510
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 54x560x490

Keret nélküli kivitel, 4 indukciós fôzômezô, Teljesítmény 
alapú, fokozatmentes hőmérséklet szabályozás, Zónánkénti 
maradékhő kijelzés, Jet Start (turbó) felfűtés: 1 főzőzóna: 
2,2 kW-ról 3,0 kW-ra, Gyermekzár

Műszaki adatok:
Bal első zóna: indukciós, 145 mm, 1,2 kW
Bal hátsó zóna: indukciós, 210 mm, 2,2 kW
Jobb hátsó zóna: indukciós, 145 mm, 1,2 kW
Jobb első zóna: indukciós, 180 mm, 1,8 kW
Max. teljesítmény (W): 6000
Áramfelvétel (A): 26,0
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 52x580x510
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 49x560x490

SKYLINE inox keret, 3 indukciós fôzômezô, Teljesítmény 
alapú, fokozatmentes hőmérséklet szabályozás, Zónánkénti 
maradékhő kijelzés, Jet Start (turbó) felfűtés: 3-szoros
(1,2-ről 1,8 kW-ra; 2,2-ről 3 kW-ra; 2,4-ről 3 kW-ra),
Gyermekzár

Műszaki adatok:
Bal első zóna: indukciós, 145 mm, 1,2 kW
Bal hátsó zóna: indukciós, 210 mm, 2,2 kW
Jobb első zóna: indukciós, 280 mm, 2,4 kW
Max. teljesítmény (W): 6000
Áramfelvétel (A): 26,0
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 52x580x510
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 49x560x490

SKYLINE inox keret, 4 indukciós fôzômezô, Teljesítmény 
alapú, fokozatmentes hőmérséklet szabályozás, Zónánkénti 
maradékhő kijelzés, Jet Start (turbó) felfűtés: 1,2 kW-ról 
1,8-ra; 2,2 kW-ról 3,0 kW-ra, Gyermekzár

Műszaki adatok:
Bal első zóna: indukciós, 145 mm, 1,2 kW
Bal hátsó zóna: indukciós, 210 mm, 2,2 kW
Jobb hátsó zóna: indukciós, 145 mm, 1,2 kW
Jobb első zóna: indukciós, 210 mm, 2,2 kW
Max. teljesítmény (W): 6000
Áramfelvétel (A): 26,0
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 52x580x510
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 49x560x490

•  Indukciós fõzõlap keret nélkül -
élcsiszolt kivitel

• Szenzoros (Touch Control) vezérlés
• 4 digitális teljesítmény kijelzõ
• Programozható idõzítés

• Indukciós főzőlap érintőszenzorral
• Keret nélküli kivitel
• Szenzoros (Touch Control) vezérlés
• 4 digitális teljesítmény kijelző
• Digitális programidő kijelzés
• Programozható időzítés

• Indukciós főzőlap érintőszenzorral
• Inox keret
• Szenzoros (Touch Control) vezérlés
• 3 digitális teljesítmény kijelző
• Digitális programidő kijelzés
• Programozható időzítés

• Indukciós főzőlap érintőszenzorral
• Inox keret
• Szenzoros (Touch Control) vezérlés
• 4 digitális teljesítmény kijelző
• Digitális programidő kijelzés
• Programozható időzítés

AKM 983 BA

ACM 702/NE

ACM 701/IX

ACM 703/IX58 cm

58 cm

58 cm

58 cm

Ö N Á L L Ó  K E R Á M I A L A P O K
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4 fôzôfelület, 2 indukciós fôzômezô, Teljesítmény alapú,
fokozatmentes hômérséklet szabályozás, Zónánkénti mara-
dékhô kijelzés, Jet Start (booster) felfûtés: 2,2 kW-ról
3,0 kW-ra, Gyermekzár

Mûszaki adatok:
Bal elsô zóna: indukciós, 210 mm, 2,2 kW
Bal hátsó zóna: 145 mm, 1,2 kW
Jobb hátsó zóna: bôvíthetô (kétkörös),
 120/180 mm, 0,75/1,7 kW
Jobb elsô zóna: indukciós, 145 mm, 1,4 kW
Max. teljesítmény (W): 6500
Áramfelvétel (A): 28,0
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 58x580x510
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 54x560x490

Élcsiszolt kivitel, 4 fôzôfelület, 1 halogénes fôzôzóna, Termosz-
tátos hômérséklet szabályozás, Zónánkénti maradékhô kijelzés, 
Automata gyors felfûtés, Extra magas hômérsékletû tartomány 
(550-630 °C), Speciális alacsony hômérsékletû funkciók (35-45 °C,
60-70 °C), Szünet funkció (fôzésmegszakítás), Gyermekzár

Tartozékok:
Pengés felülettisztító

Mûszaki adatok:
Bal elsô zóna: 145 mm, 1,2 kW
Bal hátsó zóna: halogénes, 210 mm, 2,4 kW
Jobb hátsó zóna: 145 mm, 1,2 kW
Jobb elsô zóna: 180 mm, 1,7 kW
Max. teljesítmény (W): 6500
Áramfelvétel (A): 27,8
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 46x580x510
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 42x560x490

SKYLINE inox keret, 4 fôzôfelület, Termosztátos hőmérséklet 
szabályozás, Zónánkénti maradékhő kijelzés, Automata gyors 
felfűtés, Extra magas hőmérsékletű tartomány (550-630 °C), 
Speciális alacsony hőmérsékletű funkciók (35-45 °C, 60-70 °C), 
Szünet funkció (főzésmegszakítás), Gyermekzár

Tartozékok: Pengés felülettisztító

Műszaki adatok:
Bal első zóna: 145 mm, 1,2 kW
Bal hátsó zóna: bővíthető (háromkörös),
 120/165/210 mm, 0,8/1,6/2,3 kW
Jobb hátsó zóna: 145 mm, 1,2 kW
Jobb első zóna: 180 mm, 1,7 kW
Max. teljesítmény (W): 6400
Áramfelvétel (A): 27,8
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 46x580x510
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 42x560x490

SKYLINE inox keret, 4 fôzôfelület, Termosztátos hőmérséklet 
szabályozás, Zónánkénti maradékhő kijelzés, Automata gyors 
felfűtés, Extra magas hőmérsékletű tartomány (550-630 °C), 
Speciális alacsony hőmérsékletű funkciók (35-45 °C, 60-70 °C), 
Szünet funkció (főzésmegszakítás), Gyermekzár

Tartozékok: Pengés felülettisztító

Műszaki adatok:
Bal első zóna: 145 mm, 1,2 kW
Bal hátsó zóna: bővíthető (kétkörös),
 140/210 mm, 0,75/2,1 kW
Jobb hátsó zóna: 145 mm, 1,2 kW
Jobb első zóna: 180 mm, 1,7 kW
Max. teljesítmény (W): 6200
Áramfelvétel (A): 27,8
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 46x580x510
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 42x560x490

• Félindukciós főzőlap
• Élcsiszolt kivitel
• 2 indukciós + 2 gyorsfõzõzóna
• Szenzoros (Touch Control) vezérlés
• 4 digitális teljesítmény kijelzõ
• Programozható idõzítés

• Üvegkerámia főzőlap érintőszenzorral
• 1 halogénes fõzõzóna
• Szenzoros (Touch Control) vezérlés
• 4 digitális teljesítmény kijelzõ
• Digitális programidõ kijelzés
• Programozható idõzítés
• Forraló automatika

• Üvegkerámia főzőlap érintőszenzorral
• Inox keret
• Szenzoros (Touch Control) vezérlés
• 4 digitális teljesítmény kijelző
• Digitális programidő kijelzés
• Programozható időzítés

• Üvegkerámia főzőlap érintőszenzorral
• Szenzoros (Touch Control) vezérlés
• 4 digitális teljesítmény kijelző
• Digitális programidő kijelzés
• Programozható időzítés

AKT 842/BA

AKT 860/IX 

AKT 863/BA 

AKT 864/IX58 cm

58 cm

58 cm

Ö N Á L L Ó  K E R Á M I A L A P O K

58 cm
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Ö N Á L L Ó  K E R Á M I A L A P O K

Termosztátos hômérséklet szabályozás, Zónánkénti maradék-
hô kijelzés, Gyermekzár

Tartozékok: Pengés felülettisztító

Mûszaki adatok:
Bal elsô zóna: 145 mm, 1,2 kW
Bal hátsó zóna: bôvíthetô (kétkörös),
 145/210 mm, 0,75/2,1 kW
Jobb hátsó zóna: 145 mm, 1,2 kW
Jobb elsô zóna: bôvíthetô (ovális),
 145/250 mm, 1,2/1,8 kW
Max. teljesítmény (W): 6300
Méretek (mag.xszél.xmély.) (mm): 46x580x510
Beépítési méretek (mag.xszél.xmély.) (mm): 42x560x490

Termosztátos hômérséklet szabályozás, Zónánkénti maradék-
hô kijelzés, Gyermekzár

Tartozékok:
Pengés felülettisztító

Mûszaki adatok:
Bal elsô zóna: 145 mm, 1,2 kW
Bal hátsó zóna: 210 mm, 2,1 kW
Jobb hátsó zóna: 145 mm, 1,2 kW
Jobb elsô zóna: 180 mm, 1,7 kW
Max. teljesítmény (W): 6200
Méretek (mag.xszél.xmély.) (mm): 46x580x510
Beépítési méretek (mag.xszél.xmély.) (mm): 42x560x490

Termosztátos hômérséklet szabályozás, Zónánkénti maradék-
hô kijelzés, Gyermekzár

Tartozékok: Pengés felülettisztító

Mûszaki adatok:
Bal elsô zóna: bôvíthetô (kétkörös),
 210/280 mm, 1,7/2,7 kW
Jobb hátsó zóna: 145 mm, 1,2 kW
Jobb elsô zóna: 180 mm, 1,7 kW
Max. teljesítmény (W): 5600
Méretek (mag.xszél.xmély.) (mm): 46x580x510
Beépítési méretek (mag.xszél.xmély.) (mm): 42x560x490

Termosztátos hômérséklet szabályozás, Zónánkénti maradék-
hô kijelzés, Gyermekzár

Tartozékok: Pengés felülettisztító

Mûszaki adatok:
Bal elsô zóna: 145 mm, 1,2 kW
Bal hátsó zóna: bôvíthetô (kétkörös),
 145/210 mm, 0,75/2,1 kW
Jobb hátsó zóna: 145 mm, 1,2 kW
Jobb elsô zóna: 180 mm, 1,7 kW
Max. teljesítmény (W): 6200
Méretek (mag.xszél.xmély.) (mm): 46x580x510
Beépítési méretek (mag.xszél.xmély.) (mm): 42x560x490

• Élcsiszolt kivitel
• 4 zónás (2 bõvíthetõ) fõzõlap
• Szenzoros (Touch Control) vezérlés
• 4 digitális teljesítmény kijelzõ
• Digitális programidõ kijelzés
• Programozható idõzítés

• Szegély nélküli kivitel
• 4 zónás fõzõlap
• Szenzoros (Touch Control) vezérlés
• 4 digitális teljesítmény kijelzõ

• Élcsiszolt kivitel
• Extra méretû 28 cm-es fôzôzóna
• 3 zónás (1 bõvíthetõ) fõzõlap
• Szenzoros (Touch Control) vezérlés
• 3 digitális teljesítmény kijelzõ
• Digitális programidõ kijelzés
• Programozható idõzítés

• Szegély nélküli kivitel
• 4 zónás (1 bõvíthetõ) fõzõlap
• Szenzoros (Touch Control) vezérlés
• 4 digitális teljesítmény kijelzõ

AKT 820/BA

AKT 808/NE

AKT 804/BA

AKT 810/NE

58 cm

58 cm

58 cm

58 cm
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Intelligens főzőlapok
az Ön igényei szerint kialakítva

A Whirlpool főzési rendszere egy sor vonzó megjelenésű mo-
duláris elemből áll, amelyek segítségével a rendelkezésre álló 
helynek megfelelően alakíthatja ki főzőlapját, az egészen kicsi-
től kezdve az extra nagyig, és jelentősen bővítheti főzési reper-
toárját. Teljesen sima, könnyen tisztán tartható felületek adják 
az alapot a rácsokhoz és edénytartókhoz, amelyekhez a edények 
és serpenyők széles választéka használható. A csúcstechnoló-
giájú égők és kifi nomult tartozékok segítségével igazi szakács-
csá válhat, és bátran kipróbálhatja a világ különböző tájain 
fogyasztott ételeket. A főzőlap sokoldalúságának köszönhetően 
a mindennapi főzésben is megmutatkozik a különbség.

Gáz üvegen
A Prémium gáz-üveg főzőlapok tökéletesen illeszkednek a Whirl-
pool Prémium sütőkhöz, és önmagukban is elegáns megjelené-
sűek. A rozsdamentes acélkeretet jól ellenpontozzák a fekete 

edénytartók és üvegfelületek, és együtt intelligens, professzio-
nális megjelenést kölcsönöznek a főzőlapnak. A termékcsalád 
75 cm-es főzőlapja extra főzőteret, valamint egy négykoronás 
WOK-égőt és szilárd edénytartókat biztosít. 

Klasszikus 60 cm-es gáz
Kapható hagyományos 4 égővel vagy 3 égős kialakítással, 
amelynél megtalálható a Whirlpool négykoronás gyorsfőző égő-
je. A klasszikus 60 cm-es főzőlap kapható zománcozott rozsda-
mentes acél vagy „gázrózsák üveglapon” kialakításban.

Nagyméretű 75 cm-es gáz
Kapható 4 vagy 5 égővel, vegyes konfi gurációban, amikor ke-
rámiafőző van középen, vagy az új indukciós zóna a szélen.
A 75 cm-es főzőlap zománcozott rozsdamentes acél vagy „gáz-
rózsák üveglapon” kialakításban kapható.
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Digitális főzési idő kijelzés, Gázégőnként LED visszajelzés, 
Egyedi öntöttvas edénytartók, Elöl elhelyezett kezelőgom-
bok, Egykezes automata szikragyújtás, Azonnali szikragyúj-
tás, Biztonsági szelep gázégőnként

Tartozékok:
PB-gáz fúvókakészlet, Hálózati kábel

Mûszaki adatok:
Bal elsô gázégô: normál; 64 mm; 1,65 kW
Bal hátsó gázégô: normál; 64 mm; 1,65 kW
Jobb hátsó gázégô: gyors; 91 mm; 3 kW
Jobb elsô gázégô: kiségő; 45 mm; 1 kW
Max. teljesítmény (W): 7300
Gáz alapbeállítás: földgáz (G-20), 25 mbar
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 49x680x510
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 41x560x490

Egyedi öntöttvas edénytartók, Elöl elhelyezett kezelőgom-
bok, Egykezes automata szikragyújtás, Biztonsági szelep 
gázégőnként

Tartozékok:
PB-gáz fúvókakészlet, Hálózati kábel

Mûszaki adatok:
Bal elsô gázégô: normál; 64 mm; 1,65 kW
Bal hátsó gázégô: normál; 64 mm; 1,65 kW
Jobb hátsó gázégô: gyors; 91 mm; 3 kW
Jobb elsô gázégô: kiségő; 45 mm; 1 kW
Max. teljesítmény (W): 7300
Gáz alapbeállítás: földgáz (G-20), 25 mbar
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 49x680x510
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 41x560x490

• PROGRESSIVE DESIGN
• 4 gázégő üveglapon
• 68 cm széles főzőlap
• Szenzoros (Touch Control) vezérlés
• Programozható lekapcsoló rendszer

• PROGRESSIVE DESIGN
• 4 gázégő üveglapon
• 68 cm széles főzőlap
• Edzett üveg/inox felület

AKT 476 NB

AKM 441 NB

Origami tartozékok

Lávakô lap: Az erôs tartó segítségével a lávakô lap szilárdan 
áll a fôzôlapon. A lávakôvel új módon készíthet ízletes hús-, 
hal- és zöldségételeket. A két nagy méretû, nem hôvezetô füllel 
könnyen felemelhetô, hogy az ételt közvetlen a kôrôl kínálja fel 
az asztalon, illetve hogy melegen tartsa az ételeket.
Öntöttvas grill-lap: Könnyen felszerelhetô a fôzôlapra. Bordá-
zott, nem tapadó tefl onlapján ízletes, grillezett és roston sült
hús-, hal- vagy zöldségételek készíthetôk.

Kettôs pirító: Közvetlenül a fôzôlapra helyezve a kettôs pirító 
könnyen forgatható, hôt nem vezetô fogói segítségével a zöld-
ség, a kenyér vagy a melegszendvics mindkét oldalán egyenle-
tesen süthetô meg.
Profi  vágódeszka: Elegáns és robusztus kivitelû, ellenálló tró-
pusi fából készült profi  vágódeszka. Használható mindenféle 
étel vágására, vagy akár más tartozék alátétjeként is.
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Edzett üveglap, csiszolt szegéllyel, Öntöttvas edénytartók, 
Elöl elhelyezett kezelôgombok, Egykezes automata szikra-
gyújtás, Biztonsági szelep gázégônként

Tartozékok:
PB-gáz fúvókakészlet, Öntöttvas WOK-tartó, Hálózati kábel

Mûszaki adatok:
Bal elsô gázégô: 4 lángkoronás, ultragyors;
 130 mm; 3,7 kW
Bal hátsó gázégô: normál; 75 mm; 1,65 kW
Jobb hátsó gázégô: normál; 75 mm; 1,65 kW
Jobb elsô gázégô: mokka; 50 mm; 1 kW
Max. teljesítmény (W): 8000
Gáz alapbeállítás: földgáz (G-20), 25 mbar
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 49x730x510
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 41x560x490

Elöl elhelyezett kezelôgombok, Egykezes automata szikra-
gyújtás, Biztonsági szelep gázégônként

Tartozékok:
PB-gáz fúvókakészlet, Hálózati kábel

Mûszaki adatok:
Bal elsô gázégô: ultragyors; 110 mm; 3,5 kW
Bal hátsó gázégô: normál; 75 mm; 1,65 kW
Jobb hátsó gázégô: normál; 75 mm; 1,65 kW
Jobb elsô gázégô: mokka; 50 mm; 1 kW
Max. teljesítmény (W): 7800
Gáz alapbeállítás: földgáz (G-20), 25 mbar
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 49x590x510
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 41x560x490

AMC 958: grill-lap + vágódeszka + univerzális konzol 
AMC 959: lávakô lap + vágódeszka + univerzális konzol 
AMC 960: lávakô, grill-lap + vágódeszka + univerzális konzol 

Elöl elhelyezett kezelôgombok, Egykezes automata szikra-
gyújtás, Biztonsági szelep gázégônként

Tartozékok:
PB-gáz fúvókakészlet, Hálózati kábel

Mûszaki adatok:
Bal elsô gázégô: ultragyors; 110 mm; 3,5 kW
Bal hátsó gázégô: normál; 75 mm; 1,65 kW
Jobb hátsó gázégô: normál; 75 mm; 1,65 kW
Jobb elsô gázégô: mokka; 50 mm; 1 kW
Max. teljesítmény (W): 7800
Gáz alapbeállítás: földgáz (G-20), 25 mbar
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 49x730x510
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 41x560x490

• ORIGAMI SZÉRIA
• WOK/bogrács égõs gázfõzõlap
• 4 lángkoronás WOK-égõ
• 73 cm széles fõzõlap
• 4 gázégõ

• ORIGAMI SZÉRIA
• 4 gázégõ
• Edzett üveglap, csiszolt szegéllyel
• Öntöttvas edénytartók

• ORIGAMI SZÉRIA
• 73 cm széles fõzõlap
• 4 gázégõ
• Edzett üveglap, csiszolt szegéllyel
• Öntöttvas edénytartók

AKT 476 NB

AKT 424 NB

Origami tartozékok

AKT 464 NB

73 cm

73 cm

WOK
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Egyedi öntöttvas edénytartók, Elöl elhelyezett kezelőgom-
bok, Egykezes automata szikragyújtás, Biztonsági szelep 
gázégőnként

Tartozékok:
PB-gáz fúvókakészlet, Hálózati kábel

Mûszaki adatok:
Bal elsô gázégô: normál; 64 mm; 1,65 kW
Bal hátsó gázégô: normál; 64 mm; 1,65 kW
Jobb hátsó gázégô: gyors; 91 mm; 3 kW
Jobb elsô gázégô: kiségő; 45 mm; 1 kW
Max. teljesítmény (W): 7300
Gáz alapbeállítás: földgáz (G-20), 25 mbar
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 49x680x510
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 41x560x490

Öntöttvas edénytartók, Elöl elhelyezett kezelôgombok,
Egykezes automata szikragyújtás, Biztonsági szelep
gázégônként

Tartozékok:
PB-gáz fúvókakészlet, Öntöttvas WOK-tartó, Hálózati kábel

Mûszaki adatok:
Bal elsô gázégô: 4 lángkoronás, ultragyors;
 130 mm; 3,7 kW
Bal hátsó gázégô: normál; 75 mm; 1,65 kW
Jobb hátsó gázégô: normál; 75 mm; 1,65 kW
Jobb elsô gázégô: mokka; 50 mm; 1 kW
Max. teljesítmény (W): 8000
Gáz alapbeállítás: földgáz (G-20), 25 mbar
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 41x590x510
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 38x560x480

Tömöracél edénytartók, Elöl elhelyezett kezelôgombok,
Egykezes automata szikragyújtás, Biztonsági szelep
gázégônként

Tartozékok:
PB-gáz fúvókakészlet, Hálózati kábel

Mûszaki adatok:
Bal elsô gázégô: ultragyors; 110 mm; 3,5 kW
Bal hátsó gázégô: normál; 75 mm; 1,65 kW
Jobb hátsó gázégô:  normál; 75 mm; 1,65 kW
Jobb elsô gázégô: mokka; 50 mm; 1 kW
Max. teljesítmény (W): 7800
Gáz alapbeállítás: földgáz (G-20), 25 mbar
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 49x590x510
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 41x560x480

Öntöttvas edénytartók, Elöl elhelyezett kezelôgombok,
Egykezes automata szikragyújtás, Biztonsági szelep
gázégônként

Tartozékok:
PB-gáz fúvókakészlet, Öntöttvas WOK-tartó, Hálózati kábel

Mûszaki adatok:
Bal elsô gázégô: normál; 75 mm; 1,65 kW
Bal hátsó gázégô: gyors; 100 mm; 3 kW
Jobb hátsó gázégô: normál; 75 mm; 1,65 kW
Jobb elsô gázégô: mokka; 50 mm; 1 kW
Középsô gázégô: 4 lángkoronás, ultragyors;
 130 mm; 3,7 kW
Max. teljesítmény (W): 11000
Gáz alapbeállítás: földgáz (G-20), 25 mbar
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 41x730x510
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 38x560x480

• PROGRESSIVE DESIGN
• 4 gázégő üveglapon
• 68 cm széles főzőlap
• Teljesen sík inox felület

• ORIGAMI SZÉRIA
• WOK/bogrács égõs gázfõzõlap
• 4 lángkoronás WOK-égõ
• 4 gázégõ
• Inox felület

• ORIGAMI SZÉRIA
• 4 gázégõ
• Inox felület

• ORIGAMI SZÉRIA
• WOK/bogrács égõs gázfõzõlap
• 4 lángkoronás WOK-égõ
• 73 cm széles fõzõlap
• 5 gázégõ
• Inox felület

AKM 441 IX

AKT 699 IX

AKT 617 IX

AKT 797 IX

WOK

WOK
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Tömöracél edénytartók, Elöl elhelyezett kezelôgombok,
Egykezes automata szikragyújtás, Biztonsági szelep
gázégônként

Tartozékok:
PB-gáz fúvókakészlet

Mûszaki adatok:
Bal elsô gázégô: normál; 64 mm; 1,65 kW
Bal hátsó gázégô: normál; 64 mm; 1,65 kW
Jobb hátsó gázégô: gyors; 91 mm; 3 kW
Jobb elsô gázégô: mokka; 45 mm; 1 kW
Max. teljesítmény (W): 7300
Gáz alapbeállítás: földgáz (G-20), 25 mbar
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 41x590x510
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 30x560x480

Tömöracél edénytartók, Oldalt elhelyezett kezelôgombok, 
Egykezes automata szikragyújtás, Biztonsági szelep
gázégônként

Tartozékok:
PB-gáz fúvókakészlet

Mûszaki adatok:
Bal elsô gázégô: gyors; 91 mm; 3 kW
Bal hátsó gázégô: normál; 64 mm; 1,65 kW
Jobb hátsó gázégô: normál; 64 mm; 1,65 kW
Jobb elsô gázégô: mokka; 45 mm; 1 kW
Max. teljesítmény (W): 7300
Gáz alapbeállítás: földgáz (G-20), 25 mbar
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 41x580x500
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm) 30x560x480

Tömöracél edénytartók, Oldalt elhelyezett kezelôgombok, 
Egykezes automata szikragyújtás, Biztonsági szelep
gázégônként

Tartozékok:
PB-gáz fúvókakészlet

Mûszaki adatok:
Bal elsô gázégô: gyors; 91 mm; 3 kW
Bal hátsó gázégô: normál; 64 mm; 1,65 kW
Jobb hátsó gázégô: normál; 64 mm; 1,65 kW
Jobb elsô gázégô: mokka; 45 mm; 1 kW
Max. teljesítmény (W): 7300
Gáz alapbeállítás: földgáz (G-20), 25 mbar
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 41x580x500
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm) 30x560x480

Tömöracél edénytartók, Elöl elhelyezett kezelôgombok,
Egykezes automata szikragyújtás, Biztonsági szelep
gázégônként

Tartozékok:
PB-gáz fúvókakészlet

Mûszaki adatok:
Bal elsô gázégô: normál; 64 mm; 1,65 kW
Bal hátsó gázégô: normál; 64 mm; 1,65 kW
Jobb hátsó gázégô: gyors; 91 mm; 3 kW
Jobb elsô gázégô: mokka; 45 mm; 1 kW
Max. teljesítmény (W): 7300
Gáz alapbeállítás: földgáz (G-20), 25 mbar
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 41x590x510
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 30x560x476

• FLAT DESIGN
• 4 gázégõ
• Inox felület

• FLAT DESIGN
• 4 gázégõ
• Inox felület

• FLAT DESIGN
• 4 gázégõ
• Inox felület
• Fekete gombokkal

• NEW DYNAMIC DESIGN
• 4 gázégõ
• Inox felület

AKM 520/1 IX

AKM 268 IX

AKM 260 IX (FEHÉRBEN IS, WH)

AKM 524 IX
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ACM 712 IX

AKT 320 IX

AKT 325 IX

AKT 305 IX

AKT 360 IX

AKT 315 IX (+AKT 310 IX, VASLAPOS)

AKT 326 IX

AKT 301 IX

• Kétmezős indukciós lap
• Érintőszenzoros vezérlés

• Kétmezős üvegkerámia főzőlap
• Kezelőgombos vezérlés

• DOMINO DESIGN
• Üvegkerámia steak-sütõ • Elöl elhelyezett kezelõgomb

• DOMINO DESIGN • Barbecue lávaköves grill
• Inox felület • Elöl elhelyezett kezelõgomb

• DOMINO DESIGN • WOK-égõs gázfõzõlap
• Inox felület • Elöl elhelyezett kezelõgomb

• DOMINO DESIGN • 2 zónás üvegkerámia fõzõlap
• Inox felület • Elöl elhelyezett kezelõgombok

• DOMINO DESIGN • Olajsütõ
 • Inox felület • Elöl elhelyezett kezelõgombok

• DOMINO DESIGN • 2 égõs gázfõzõlap
• Inox felület • Elöl elhelyezett kezelõgombok

Üvegkerámia főzőfelület, Időzítő (timer) funkció

Műszaki adatok:
Első zóna: Indukciós; 145 mm; 1,2 kW
Hátsó zóna: Indukciós; 210 mm; 2,2 kW
Max. elektromos teljesítmény (W):  3400,0
Nettó súly (kg): 5,6
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 52x288x510
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 52x275x490

Elől elhelyezett kezelőgombok,
12 fokozatos teljesítmény-szabályozás

Műszaki adatok:
Első zóna: 145 mm; 1,5 kW
Hátsó zóna: 180 mm; 2,0 kW
Max. elektromos teljesítmény (W):  3500,0
Nettó súly (kg): 5,6
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 52x288x510
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 52x275x490

Fokozatmentes hômérséklet-szabályzás

Tartozékok:
Hálózati kábel

Mûszaki adatok:
Elsô zóna: kerámia; 1,3 kW
Max. elektromos teljesítmény (W): 1300
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 41x288x510
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 50x270x480

Fokozatmentes hômérséklet-szabályzás

Tartozékok:
Hálózati kábel

Mûszaki adatok:
Elsô zóna: 2,4 kW
Max. elektromos teljesítmény (W): 2400
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 41x288x510
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 70x270x480

Egykezes automata szikragyújtás, Biztonsági szelep
gázégônként, Tömöracél edénytartó

Tartozékok:
PB-gáz fúvókakészlet, Zománcozott WOK-tartó,
Hálózati kábel

Mûszaki adatok:
Elsô zóna: 4 lángkoronás, ultragyors;
 130 mm; 3,7 kW
Gáz alapbeállítás: földgáz (G-20), 25 mbar
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 41x288x510
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 38x270x480

Zónánkénti maradékhô kijelzés,
Fokozatmentes hômérséklet- szabályzás

Tartozékok:
Hálózati kábel

Mûszaki adatok:
Elsô zóna: kerámia; 145 mm; 1,2 kW
Hátsó zóna: kerámia; 180 mm; 1,7 kW
Max. elektromos teljesítmény (W): 2900
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 41x288x510
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 50x270x480

Fokozatmentes hômérséklet-szabályzás

Tartozékok:
Hálózati kábel

Mûszaki adatok:
Elsô zóna: 1,6 kW
Max. elektromos teljesítmény (W): 1600
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 47x288x510
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 150x270x480

Egykezes automata szikragyújtás, Biztonsági szelep
gázégônként, Tömöracél edénytartó

Tartozékok:
PB-gáz fúvókakészlet, Hálózati kábel

Mûszaki adatok:
Elsô zóna: normál; 75 mm; 1,65 kW
Hátsó zóna: gyors; 90 mm; 3 kW
Gáz alapbeállítás: földgáz (G-20), 25 mbar
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 45x288x510
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 38x270x490

D O M I N O  L A P O K
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Intelligens mikrohullámok
a főzés sokoldalúsága érdekében

A Whirlpool fejlett 6. ÉRZÉK és Crisp technológiái 3 különböző 
ételkészítési módszert ötvöznek: légkeverés, gőz és mikrohul-
lám. Mindezek biztosítják, hogy a szokásos idő töredéke alatt 
fantasztikus ételeket készíthessen. A sütők könnyen felsze-
relhetők, nagy edények számára is megfelelő, hatalmas bel-
ső térrel rendelkeznek, és sokféle formai stílusban kaphatók,
a Flat és Essence Line készülékektől kezdve egészen az előkelő 
Progressive Lines családig. 

Az ideális mikrohullámú sütő
konyhája számára

A Whirlpool mikrohullámú sütők újszerű módon ötvözik a mik-
rohullámú és a hagyományos sütési technológiákat: a hagyo-
mányos sütőknél megszokott főzési minőséget biztosítják, de
a mikrohullámú sütőktől elvárt gyorsasággal.

Perfect Chef 
Amikor kiemelkedő sütési képességekre van szükség, a Perfect 
Chef („Tökéletes szakács”) mikrohullámú sütő az ideális meg-
oldás. 45 cm-es beépítési szélességével jelentős, 40 literes sü-
tőteret és 40 cm-es forgótányért biztosít, így kis és nagyobb 
ételek egyaránt elkészíthetők benne. A fejlett 6. ÉRZÉK techno-
lógia valamint a mikrohullámú és hagyományos főzési funkciók 

széles választéka garantálja, hogy a Perfect Chef ne szabjon 
határt kreativitásának, és tökéletes partnere legyen a Whirlpool 
hagyományos sütőnek.

Space Chef
Ha a legtöbbet akarja kihozni a rendelkezésre álló helyből, ak-
kor válassza a konyhai tér optimalizálására készült új, álló szek-
rénybe építhető Space Chef készüléket, amelynek szabványos 
mélysége 60 cm. A 31 literes sütőtérben 32,5 cm-es forgótányér 
található. A külső megjelenést tekintve pedig a letisztult vona-
lak nagyszerűen kiegészítik a Whirlpool hagyományos sütőit.
A főzési funkciók széles választékának köszönhetően kiváló 
főzési eredményt biztosít, mégpedig a mikrohullámú sütőknél 
megszokott idő alatt.

Mini Built In 
A Mini Bulit-in a tökéletes szekrénybe szerelhető készülék. 
Mindössze 30 cm-es mélysége mellett 22 literes kapacitást kí-
nál, és bármely szabványos szekrénybe, még a keskeny felső 
szekrényekbe is beszerelhető. Így mindenképpen megfelelő he-
lyet találhat számára a konyhában, még akkor is, ha a rendel-
kezésre álló hely korlátozott. Bárhova is szereli be, az alacsony 
forgótányérnak és a széles ajtónyitási szögnek köszönhetően 
még a nagyobb edények is könnyen berakhatók és kivehetők.
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Mikrohullám-elszívó kombináció
Az MHC a 22 literes kapacitású mikrohullámú sütő és a kony-
hai elszívó tökéletes párosítása, amely biztosítja a konyhában 
az optimális helykihasználást. A Mikrohullámú solo és a Crisp 
változat egyaránt kiemelkedő teljesítményt nyújt. Az elszí-
vó alacsony zajszinten működik és intelligens, fényes halogén 
világítást ad.A felhasználóbarát és rugalmas működésnek kö-
szönhetően az MHC kivezetésbe kötött illetve keringtetéses 
módon egyaránt beszerelhető. Az új, integrált kialakításnak 
köszönhetően tökéletesen harmonizál a beépíthető termék-
család többi tagjával.

Az Ön életstílusához igazodó
funkciók széles választéka

 

Új lágyító és olvasztó funkció
Ez az ötletes funkció olyan fi nom ételek gyengéd lágyítására 
és olvasztására készült, mint a csokoládé, a vaj vagy a sajt. 
Innovatív technológia biztosítja ezt a funkciót, amelynél több 
teljesítményszint állítható be annak érdekében, hogy az étel 
sütése egyenletes legyen, az étel megőrizze eredeti zamatát és 
tápértékét, ne essen össze, és ne süljön túl.

6. ÉRZÉK gőz
A gyors, egyszerű 6. ÉRZÉK gőz funkció mindig kiváló ered-
ményt biztosít. Az új, hőálló, mosogatógépben is mosogatható 
ovális gőzölőedényben nagyobb mennyiségek is elkészíthetők.
A gőzölő áttetsző, így folyamatosan ellenőrizheti a sütést. Fej-
lett érzékelő technológia követi nyomon a sütés folyamatát, 
így biztosítja az étel állagának és tápértékének megőrzését.
Ez a funkció a Perfect Chef típusoknál található meg.

6. ÉRZÉK Crisp
A 6. ÉRZÉK Crisp funkció a Whirlpool szabadalmaztatott 
D.E.S./3D Crisp technológiájára épül. Segítségével tökéletes, 
alul és felül egyaránt egyenletesen megpirított lepényeket,
quiche-ket, pizzákat, és számtalan más ételt süthet. Az ered-
mények kiemelkedőek – versenyre kelnek a hagyományos sütő-
ben készített ételekkel –, de kevesebb erőfeszítéssel és töredék 
idő alatt készülnek el.  Ez a funkció a Perfect Chef típusoknál
található meg.

6. ÉRZÉK újramelegítés
Az újremelegítés funkció segítségével egyetlen gombnyomással 
tökéletes eredménnyel olvaszthat fel fagyasztott ételeket. 

Crisp
3 hőforrás egyetlen funkcióban: ferrit crisp tál, grill, és mikro-
hullámú betétek a lepények, quiche-k és pizzák gyors, egyenle-
tes sütéséhez, barnításához és pirításához, alul és felül. Az étel 
kívül-belül egyaránt gyorsan készül el, soha nem marad nyers 
és nem lesz túlgrillezett. Ez a funkció a Perfect Chef, a Mini BI 
és MHC típusoknál található meg.

Jet kiolvasztás
A kiolvasztás hétszer gyorsabb mint a hagyományos mikrohul-
lámú sütőknél, az egyenletesen elosztott mikrohullámok a jobb 
eredmény érdekében közvetlenül az étel belsejében lévő víz-
molekulákra hatnak, és belülről melegítik az ételt. Önnek csak 
az étel típusát és súlyát kell megadnia, illetve a start gombot 
kell megnyomnia. Ez a funkció a Perfect Chef, a Mini BI és MHC 
típusoknál található meg.

3D rendszer
Ez a forradalmian új rendszer a hő egyenletes áramlását biz-
tosítja a mikrohullámok 3 dimenziós elosztása révén.  Az étel 
mindig egyenletesen és alaposan átsül. 

Kvarcgrill
Gyors és hatékony, számtalan előnnyel rendelkezik a hagyo-
mányos infragrillhez képest. Kevesebb energiát használ, mégis 
gyorsabban melegszik fel (60 másodperc alatt) és magasabb 
hőmérsékletre, így háromszor gyorsabban süthet, ugyanakkor 
a készülék leégeti a szennyeződést a felületéről, vagyis a grill 
tökéletesen öntisztító. Ez a funkció a Mini BI és MHC típusoknál 
található meg.

Légkeveréses rendszer
A Whirlpool szabadalmaztatott légkeveréses rendszere a tö-
kéletesen egyenletes sütés érdekében. A hátfalon lévő nagy-
méretű levegő beömlőnyílások a sütőtér egészében biztosítják 
az egyenletes, hatékony levegőáramlást. A beömlőnyílások
a sarkoknál találhatók, így a levegő nem közvetlenül az ételre 
jut, és ezáltal elkerülhető annak bizonyos helyeken történő 
túlsülése vagy megégése.

Mini beépíthető Auto-gőz
Gyors, egészséges ételkészítés gőzzel, speciális kialakítású gő-
zölőedénnyel, és előre beprogramozott beállításokkal burgonya, 
gyökérféleségek, egyéb zöldségek, fagyasztott zöldségek és ha-
lak számára - az eredmény mindig tökéletes, bármit is főz gőz-
zel. Egyszerűen töltsön vizet az alsó tartályba, majd válassza ki 
az étel típusát és súlyát.

M I K R O H U L L Á M Ú  S Ü TŐK
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Elektronikus vezérlés, Kapacitás (liter): 40, Energiafokozatok 
száma: 8, Mikrohullám teljesítmény (W): 900, Grill teljesít-
mény (W): 1600, Hôlégbefúvás teljesítménye (W): 1200, 
Programóra, Párolás funkció, Crisp funkció, 3D mikrohul-
lámú sugárzás, Hôlégkeverés, Forgótányér átmérôje (mm): 
400, JET gyorsmelegítô gomb, JET Defrost/Gyorskiolvasztó 
funkció, Gyorsfelfûtés funkció, Újramelegítés funkció, 
Gyermekzár

Tartozékok:
Crisp tál, Crisp tál fogantyú, Pároló edény,
Grill rács, Sütôtepsi

Mûszaki adatok:
Teljesítményigény (W): 2800
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 455x595x560
Párolótér mérete (mm): 450x420x210
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 450x560x550

Kapacitás (liter): 20, Energiafokozatok száma: 7, Mikro-
hullám teljesítmény (W): 900, Grill teljesítmény (W): 900, 
Programóra, Crisp funkció, Automatikus súly szerinti crisp 
funkció, Automatikus súly szerinti kiolvasztás, Kvarc grill,
3D mikrohullámú sugárzás, Oldalra nyíló ajtó, Forgótányér 
átmérôje (mm): 280, JetStart gyorsindítás és melegentartás 
funkciók, Max. 360 m3/óra elszívókapacitás, 2 motor,
3 fokozat, Alumínium zsírszûrô, Gyermekzár

Tartozékok:
Crisp tányér, fogantyúval, Grill rács

Mûszaki adatok:
Csatlakozási érték (W): 2550
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 432x598x340
Párolótér mérete (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 210x340x290
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 540x600x340

Kapacitás (liter): 40, Energiafokozatok száma: 8, Mikro-
hullám teljesítmény (W): 900, Grill teljesítmény (W): 1600, 
Programóra, Párolás funkció, Crisp funkció, Automatikus 
súly szerinti crisp funkció, Infravörös grill, 3D mikrohullámú 
sugárzás, Lefelé nyíló ajtó (20 kg teherbírás), Forgótányér 
átmérôje (mm): 400, Könnyen tisztítható rozsdamentes 
acélbelsô, JET gyorsmelegítô gomb, JET Defrost/Gyorskiol-
vasztó funkció, Újramelegítés funkció, Gyermekzár

Tartozékok:
Crisp tál, Pároló edény, Grill rács

Mûszaki adatok:
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 455x595x510
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 450x560x550

• PROGRESSIVE DESIGN
• Állószekrénybe építhetõ kivitel
• Mikrohullámú kombi készülék
•  Inox - ujjlenyomatmentes készülék
• 6. ÉRZÉK funkció
•  Magyar szöveges (VEGA) LCD display

+ idegen nyelvek
• Crisp-funkció

• ESSENCE DESIGN
•  FELSÔSZEKRÉNYBE ÉPÍTHETÔ KOMBI

MIKROHULLÁMÚ SÜTÔ + ELSZÍVÓ
• Egyedi Whirlpool megoldás
• Inox - készülékszín
• Digitális kijelzõ
• Elektronikus vezérlés
• Crisp-funkció

• PROGRESSIVE DESIGN
• Állószekrénybe építhetõ kivitel
• 6. ÉRZÉK funkció
• Digitális kijelzõ
• Elektronikus vezérlés
• Crisp-funkció

AMW 575 IX

AVM 965 IX

AMW 535 IX
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Elektronikus vezérlés, Kapacitás (liter): 40, Energiafokozatok 
száma: 8, Mikrohullám teljesítmény (W): 900, Grill telje-
sítmény (W): 1600, Hôlégbefúvás teljesítméye (W): 1200, 
Programóra, Párolás funkció, Crisp funkció, Automatikus súly 
szerinti crisp funkció, 3D mikrohullámú sugárzás, Hôlégke-
verés, Forgótányér átmérôje (mm): 400, JET gyorsmelegítô 
gomb, JET Defrost/Gyorskiolvasztó funkció, Gyorsfelfûtés 
funkció, Újramelegítés funkció, Gyermekzár

Tartozékok: 
Crisp tál, Crisp tál fogantyú, Pároló edény,
Grill rács, Sütôtepsi

Mûszaki adatok:
Teljesítményigény (W): 2800
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 455x595x560
Párolótér mérete (mm): 450x420x210
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 450x560x550

Elektronikus vezérlés, Kapacitás (liter): 40, Energiafokozatok 
száma: 8, Mikrohullám teljesítmény (W): 900, Grill teljesít-
mény (W): 1600, Programóra, Crisp funkció, Automatikus 
súly szerinti crisp funkció, 3D mikrohullámú sugárzás,
Hôlégkeverés, Forgótányér átmérôje (mm): 400, JET
gyorsmelegítô gomb, JET Defrost/Gyorskiolvasztó funkció,
Újramelegítés funkció, Gyermekzár

Tartozékok:
Crisp tál, Crisp tál fogantyú, Grill rács

Mûszaki adatok:
Teljesítményigény (W): 2800
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 455x595x510
Párolótér mérete (mm): 450x420x210
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 450x560x550

Digitális kijelző, Elektronikus vezérlés, Kapacitás (liter): 31, 
Energiafokozatok száma: 8, Mikrohullám teljesítmény (W): 
1000, Programóra, Párolás funkció, 3D mikrohullámú
sugárzás, Süllyesztett forgótányér, Forgótányér átmérője 
(mm): 325, JET Start, gyorsindítás gomb, JET Defrost/gyors-
kiolvasztás funkció, Újramelegítés funkció, Gyermekzár

Tartozékok:
Párolóedény 

Műszaki adatok:
Teljesítményigény (W): 1800
Nettó tömeg (kg): 22,0
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 385x595x468
Párolótér mérete (mm): 200x405x380
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 380x556x550

Elektronikus vezérlés, Kapacitás (liter): 40, Energiafokozatok 
száma: 8, Mikrohullám teljesítmény (W): 900, Grill teljesít-
mény (W): 1600, Programóra, Párolás funkció, Crisp funkció, 
Automatikus súly szerinti crisp funkció, 3D mikrohullámú 
sugárzás, Forgótányér átmérôje (mm): 400, JET gyorsmelegí-
tô gomb, JET Defrost/Gyorskiolvasztó funkció, Újramelegítés 
funkció, Gyermekzár

Tartozékok:
Crisp tál, Crisp tál fogantyú, Pároló edény, Grill rács

Mûszaki adatok:
Teljesítményigény (W): 2800
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 455x595x510
Párolótér mérete (mm): 450x420x210
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 450x560x550

• ESSENCE DESIGN
• Állószekrénybe építhetõ kivitel
• Mikrohullámú sütő, és sütő egyben
•  Teljes méretű sütőtepsi közép

magasan elhelyezve
• Inox - ujjlenyomatmentes készülék
• 6. ÉRZÉK funkció
• Crisp-funkció

• ESSENCE DESIGN
• Állószekrénybe építhetõ kivitel
• Mikrohullám + grill funkció
• Inox - ujllenyomatmentes készülék
• Crisp-funkció

• ESSENCE DESIGN
•  Midi méret, állószekrénybe

építhető kivitel
• Mikrohullámú sütő, pároló funkcióval
• Inox - ujllenyomatmentes készülék

• ESSENCE DESIGN
• Állószekrénybe építhetõ kivitel
• Mikrohullám + grill funkció
•  Inox - ujjlenyomatmentes készülék
• 6. ÉRZÉK funkció
• Crisp-funkció

AMW 548 IX

AMW 518 IX

AWM 711 IX

AMW 538 IX

M I K R O H U L L Á M Ú  S Ü TŐK



45

M I K R O H U L L Á M Ú  S Ü TŐK

Elektronikus vezérlés, Kapacitás (liter): 22, Energiafokozatok 
száma: 4, Mikrohullám teljesítmény (W): 750, Grill teljesít-
mény (W): 700, Programóra, Crisp funkció, Automatikus súly 
szerinti crisp funkció, Kvarcgrill, 3D mikrohullámú sugárzás, 
Süllyesztett forgótányér, Forgótányér átmérôje (mm): 250, 
JET gyorsmelegítô gomb, JET Defrost/Gyorskiolvasztó
funkció, Gyermekzár

Tartozékok:
Crisp tál, Crisp tál fogantyú, Grill rács

Mûszaki adatok:
Teljesítményigény (W): 1300
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 382x595x320
Párolótér mérete (mm): 187x290x370
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 362x560x300

Digitális kijelző, Elektronikus vezérlés, Kapacitás (liter): 22, 
Energiafokozatok száma: 4, Mikrohullám teljesítmény (W): 
750, Programóra, 3D mikrohullámú sugárzás, Oldalra nyíló 
ajtó, Süllyesztett forgótányér, Forgótányér átmérője (mm): 
250, JET Start, gyorsindítás gomb, JET Defrost/gyorskiol-
vasztás funkció, Melegentartás funkció, Gyermekzár

Műszaki adatok:
Teljesítményigény (W): 1300
Nettó tömeg (kg): 19,0
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 382x595x320
Párolótér mérete (mm): 187x370x290
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 362x560x300

Elektronikus vezérlés, Kapacitás (liter): 22, Energiafokozatok 
száma: 4, Mikrohullám teljesítmény (W): 750, Programóra, 
Párolás funkció, 3D mikrohullámú sugárzás, Süllyesztett 
forgótányér, Forgótányér átmérôje (mm): 250, JET
gyorsmelegítô gomb, JET Defrost/Gyorskiolvasztó funkció, 
Melegentartás funkció, Gyermekzár

Tartozékok:
Pároló edény

Mûszaki adatok:
Teljesítményigény (W): 1300
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 382x595x320
Párolótér mérete (mm): 187x290x370
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 362x560x300

• ESSENCE DESIGN
•  Álló- és felsõszekrénybe beépíthetõ

mikrohullámú sütô
• Mikrohullám + grill funkció
•  Inox - ujjlenyomatmentes készülék

• ESSENCE DESIGN
• Felsőszekrénybe építhető kivitel
• Csak mikrohullám
• Inox - ujllenyomatmentes készülék

• ESSENCE DESIGN
•  Álló- és felsõszekrénybe beépíthetõ

mikrohullámú sütô
• Inox készülékszín
• Digitális kijelzõ
• Ujjlenyomatmentes készülék

AMW 420 IX

AMW 410 IX

AMW 479 IX (FEHÉRBEN ÉS
FEKETÉBEN, WH, NB)
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Elektronikus vezérlés, Kapacitás (liter): 22, Energiafokozatok 
száma: 4, Mikrohullám teljesítmény (W): 750, Grill teljesít-
mény (W): 700, Programóra, Crisp funkció, Automatikus súly 
szerinti crisp funkció, Kvarcgrill, 3D mikrohullámú sugárzás, 
Süllyesztett forgótányér, Forgótányér átmérôje (mm): 250, 
JET gyorsmelegítô gomb, JET Defrost/Gyorskiolvasztó funk-
ció, Gyermekzár

Tartozékok:
Crisp tál, Crisp tál fogantyú, Grill rács

Mûszaki adatok:
Teljesítményigény (W): 1300
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 382x595x320
Párolótér mérete (mm): 187x290x370
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 362x560x300

Elektronikus vezérlés, Kapacitás (liter): 22, Energiafokozatok 
száma: 4, Mikrohullám teljesítmény (W): 750, Programóra, 
3D mikrohullámú sugárzás, Oldalra nyíló ajtó, Megállítható, 
süllyesztett forgótányér, Forgótányér átmérôje (mm): 250, 
JET gyorsmelegítô gomb, JET Defrost/Gyorskiolvasztó
funkció, Gyermekzár

Mûszaki adatok:
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 382x595x320
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 362x560x300

Elektronikus vezérlés, Kapacitás (liter): 22, Energiafokozatok 
száma: 4, Mikrohullám teljesítmény (W): 750, Programóra, 
3D mikrohullámú sugárzás, Oldalra nyíló ajtó, Megállítható, 
süllyesztett forgótányér, Forgótányér átmérôje (mm): 250, 
JET gyorsmelegítô gomb, JET Defrost/Gyorskiolvasztó
funkció, Gyermekzár

Mûszaki adatok:
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 382x495x320
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 362x460x300

Elektronikus vezérlés, Kapacitás (liter): 22, Energiafokozatok 
száma: 4, Mikrohullám teljesítmény (W): 750, Programóra, 
Párolás funkció, 3D mikrohullámú sugárzás, Süllyesztett 
forgótányér, Forgótányér átmérôje (mm): 250, JET
gyorsmelegítô gomb, JET Defrost/Gyorskiolvasztó funkció, 
Melegentartás funkció, Gyermekzár

Tartozékok:
Pároló edény

Mûszaki adatok:
Teljesítményigény (W): 1300
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 382x595x320
Párolótér mérete (mm): 187x290x370
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 362x560x300

• FLAT DESIGN
•  Álló- és felsõszekrénybe beépíthetõ

mikrohullámú sütô
• Mikrohullám + grill funkció
• Inox - készülékszín

• FLAT DESIGN
•  Álló- és felsõszekrénybe beépíthetõ

mikrohullámú sütô
• Inox készülékszín
• Digitális kijelzõ

• FLAT DESIGN
•  Álló- és felsõszekrénybe beépíthetõ

mikrohullámú sütô
• Inox készülékszín
• Digitális kijelzõ

• FLAT DESIGN
•  Álló- és felsõszekrénybe beépíthetõ

mikrohullámú sütô
• Inox készülékszín
• Digitális kijelzõ

AMW 480 IX

AMW 460 IX

AMW 450/1 IX

AMW 469 IX

M I K R O H U L L Á M Ú  S Ü TŐK

(FEHÉRBEN ÉS
FEKETÉBEN, WH, NB)
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A Whirlpool a páraelszívók kiemelkedő választékát kínálja min-
denfajta konyha számára: az új beépíthető páraelszívó család 
tökéletesen harmonizál az összes többi háztartási készülékkel. 
Bármilyen igényei is vannak a funkciókat és a megjelenést ille-
tően, egészen biztosan megtalálja az Önnek megfelelő készülé-
ket. A Whirlpool termékeknél megszokott elegáns megjelenésű 
és külsejű páraelszívók fejlett, felhasználóbarát technológiá-
val rendelkeznek, amely automatikusan érzékeli, hogy az adott 
helyzetben mit kell tenni. A Whirlpool folyamatos minőségellen-
őrzési politikája pedig garantálja, hogy bármelyik páraelszívót 
is választja, annak világítási és levegő elszívási teljesítménye 
változatlan marad az idők folyamán. 

Intelligens páraelszívók a kellemes konyhai 
környezet érdekében

Deep Silent páraelszívók
A Deep EDS3 rendszerű páraelszívókat arra terveztük, hogy
a főzés még élvezetesebb tevékenység legyen. A rendszernek 
köszönhetően jelentősen csökkent a zajszint (15%-kal alacso-
nyabb, mint a hagyományos páraelszívóknál). A felhasználói 
kezelőfelület áttekinthető LCD kijelzővel rendelkezik, amelyen 
három sebességfokozat és egy teljesítményfokozó található.
A Whirlpool Deep Silent páraelszívók könnyen tisztán tartható fe-
lületképzéssel is kaphatók. Ez a technológia a rozsdamentes acél 
felületeket különleges bevonattal látja el, hogy a zsír, az ujjle-
nyomatok és a por könnyen eltávolíthatók legyenek, ugyanakkor 
védi a terméket a karcolódástól és az öregedés hatásaitól, így 
a készülék megjelenése mindig tökéletes marad. A technológia 
csúcsmodelljei: AKR 968 IX, AKR 809 MR.

Új 6. ÉRZÉK páraelszívók
A Whirlpool intelligens 6. ÉRZÉK technológiáját alkalmazó pára-
elszívó érzékelőkkel rendelkezik, így Önnek a készülék bekapcso-
lásán és a 6. ÉRZÉK üzemmód beállításán kívül semmi mást nem 
kell tennie. A termék méréseket végez, és ennek alapján saját 
maga állítja be a megfelelő teljesítményszintet attól függően, 
hogy Ön éppen mit főz, így biztosítja a kiváló teljesítmény mel-
lett a maximális energiatakarékosságot - Önnek ezzel egyálta-
lán nem kell törődnie. Amikor nem főz, a készülék használható
a helyiség levegőminőségének javítására is. Szenzorai észlelik
a szennyezőanyagokat (füst stb.), és automatikusan állítják be 
az optimális levegőminőséghez szükséges elszívó sebességet.

Perimeter páraelszívók
A Whirlpool Perimeter páraelszívók újdonságot jelentenek
a páraelszívó technológia terén: a főzéskor keletkező párát és 
gőzt a páraelszívó az alsó rész külső szélein szívja el, nem pe-
dig közvetlenül azon át. Ezt egy irányító panel teszi lehetővé, 
amely megtöri a pára áramlását, és azt a páraelszívó aljának 
külső szélei felé tereli, ahol a zsír hatékonyabban gyűjthe-
tő össze. Ezen túlmenően a rejtett szűrőnek köszönhetően
a zajszint is alacsonyabb, a készülék teljes külső felületét 
könnyebb tisztán tartani, ugyanakkor maga a termék sokkal 
vonzóbb, egységesebb megjelenésű elemmé válik a konyhá-
ban. A kerület menti páraelszívás hagyományos és ferde Deco 
Hoods kivitelben kapható.

Könnyen használható kezelőszervek

Szenzoros kezelőszervek
Stílusos, csúcstechnológiát alkalmazó, rendkívül könnyen működ-
tethető kezelőszervek. Különböző típusú szenzoros kezelőpanelek 
késleltetett időzítővel és intenzív működési funkcióval.

6. ÉRZÉK
Automatikus üzemmódban a páraelszívó önmaga állít be min-
dent a szenzorok mérései alapján, míg kézi üzemmódban Ön 
állíthatja be a kívánt sebességet.

Stem szenzoros kezelőszervek
A Stem érintéses kezelőszervek 3 teljesítményfokozatot, valamint 
egy intenzív üzemmódot biztosítanak. A kezelőszerv fény-
erőszabályozós halogén lámpával, motor be/ki lámpával tel-
jesítményjelzővel, valamint a zsír- és szénszűrők telítettségét 
mutató kijelzővel rendelkezik.

Puha nyomógombok
Puha érintésű nyomógombok hátsó megvilágítással.

Elektronikus toló-szabályozó
A kényelmesen használható szabályzó segítségével könnyen be-
állíthatja az ideális teljesítményszintet.

Mechanikus toló-szabályozó, mechanikus nyomógombok
Az előre beállított ventilátor sebesség egyszerű kézi módosítá-
sát teszi lehetővé.

Letisztult forma és intelligencia
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• ÚJ! EDS3 TECHNOLÓGIA
• Falra szerelhető, kürtős elszívó
• Elektronikus vezérlés
• 3 fokozat, extra csendes működés

Sebességfokozatok kijelzése, Intenzív fokozat
kapcsoló, Intenzív fokozat mûködésjelzés, Maximális 
elszívó teljesítmény (m3/h): 820, Keringtetéses elszí-
vó teljesítmény (m3/h): 607, Idôkapcsoló, Halogén-
világítás, Mosható alumínium zsírszûrô, Alkalmazható 
szénszûrô típusa: AMC 035

Mûszaki adatok:
Zajszint (dBA): 35-45-50-56
Kivezetôcsonk max. átmérôje (mm): 150
Motorteljesítmény (W): 250
Csatlakozási teljesítmény (W): 296
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 675-1270x898x500

• FÜGGESZTHETÔ SZIGET ELSZÍVÓ
• 4 sebességfokozat
• Rendkívül csendes üzemmód

Intenzív fokozat mûködésjelzés, Keringtetéses elszívó teljesítmény (m3/h): 291, 
Halogénvilágítás, Mosható alumínium zsírszûrô, Zsírszûrôk száma: 4, Alkalmazható 
szénszûrô típusa: AMC 982

Mûszaki adatok:
Zajszint, légkeringetésnél (dBA): 44-54-61
Motorteljesítmény (W): 130
Világítólámpák teljesítménye (W): 40
Csatlakozási teljesítmény (W): 290
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 510-1300x360x360

• FÜGGESZTHETÔ SZIGET ELSZÍVÓ
• 4 sebességfokozat
• Rendkívül csendes üzemmód

Intenzív fokozat mûködésjelzés, Keringtetéses elszívó teljesítmény (m3/h): 291,
Beépített izzók száma: 1, Halogénvilágítás, Mosható alumínium zsírszûrô,
Zsírszûrôk száma: 4, Alkalmazható szénszûrô típusa: AMC 982

Mûszaki adatok:
Zajszint, légkeringetésnél (dBA): 44-54-61
Motorteljesítmény (W): 130
Világítólámpák teljesítménye (W): 40
Csatlakozási teljesítmény (W): 290
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 510-1300x360x360

• ÚJ! EDS3 TECHNOLÓGIA
• Falra szerelhető, kürtős elszívó
• 6. ÉRZÉK funkció
• Elektronikus vezérlés
• 3 fokozat, extra csendes működés

Sebességfokozatok kijelzése, Intenzív fokozat mû-
ködésjelzés, Maximális elszívó teljesítmény (m3/h): 
806, Keringtetéses elszívó teljesítmény (m3/h): 615, 
Halogénvilágítás, Érintőszenzoros világításkapcsoló, 
Mosható alumínium zsírszûrô, Alkalmazható szénszûrô 
típusa: AMC 035

Mûszaki adatok:
Zajszint (dBA): 42-49-55
Motorteljesítmény (W): 250
Csatlakozási teljesítmény (W): 290
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 600x598x395

• FERDESÍKÚ, LAPOS KIVITEL
• Elektronikus vezérlés
• 3 sebességfokozat

Sebességfokozatok kijelzése, Intenzív fokozatkapcso-
ló, Intenzív fokozat mûködésjelzés, Elszívó ernyônél 
mért nettó teljesítmény (m3/h): 630, Keringtetéses 
elszívó teljesítmény (m3/h): 455, Idôkapcsoló,
Halogénvilágítás, Mosható alumínium zsírszûrô,
Alkalmazható szénszûrô típusa: AMH 290

Mûszaki adatok:
Zajszint (dBA): 46-55-62-65
Kivezetôcsonk max. átmérôje (mm): 150
Motorteljesítmény (W): 170
Csatlakozási teljesítmény (W): 263
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 757x800x435

AKR 968 IX

AKR 803 IX

AKR 809 MR AKR 890 IX

AKR 804 IX
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• Falra szerelhető, kürtős elszívó
• 6. ÉRZÉK funkció
• Elektronikus vezérlés
• 3 sebességfokozat

Sebességfokozatok kijelzése, Intenzív fokozat
kapcsoló, Intenzív fokozat mûködésjelzés, Maximális 
elszívó teljesítmény (m3/h): 630, Keringtetéses
elszívó teljesítmény (m3/h): 455, Idôkapcsoló,
Halogénvilágítás, Mosható alumínium zsírszûrô,
Alkalmazható szénszûrô típusa: DKF 43

Mûszaki adatok:
Zajszint (dBA): 46-55-62
Kivezetôcsonk max. átmérôje (mm): 150
Motorteljesítmény (W): 175
Csatlakozási teljesítmény (W): 215
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 670-1100x898x500

• Mennyezetre szerelhetõ, sziget elszívó
• PROGRESSIVE DESIGN
• Elektronikus vezérlés
• 3 sebességfokozat

Elszívó ernyônél mért nettó teljesítmény (m3/h): 630, Beépített halogénvilágítás, 
Fém zsírszûrô kazetta, Zsírszûrôk száma: 3, Alkalmazható szénszûrô típusa: DKF 43

Mûszaki adatok:
Zajszint (dBA): 46-55-65
Kivezetôcsonk max. átmérôje (mm): 150
Motorteljesítmény (W): 170
Csatlakozási teljesítmény (W): 215
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 820-1100x1000x600

• Mennyezetre szerelhetõ, sziget elszívó
• FLAT DESIGN
• Elektronikus vezérlés
• 3 sebességfokozat

Elszívó ernyônél mért nettó teljesítmény (m3/h): 630, Beépített halogénvilágítás, 
Fém zsírszûrô kazetta, Zsírszûrôk száma: 2, Alkalmazható szénszûrô típusa: DKF 43

Mûszaki adatok:
Zajszint (dBA): 46-55-65
Kivezetôcsonk max. átmérôje (mm): 150
Motorteljesítmény (W): 170
Csatlakozási teljesítmény (W): 255
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 850-1085x1000x700

• Falra szerelhető, kürtős elszívó
• 6. ÉRZÉK funkció
• Elektronikus vezérlés
• 3 sebességfokozat

Sebességfokozatok kijelzése, Intenzív fokozat
kapcsoló, Intenzív fokozat mûködésjelzés, Maximális 
elszívó teljesítmény (m3/h): 630, Keringtetéses
elszívó teljesítmény (m3/h): 455, Idôkapcsoló,
Halogénvilágítás, Mosható alumínium zsírszûrô,
Alkalmazható szénszûrô típusa: DKF 43

Mûszaki adatok:
Zajszint (dBA): 46-55-62
Kivezetôcsonk max. átmérôje (mm): 150
Motorteljesítmény (W): 175
Csatlakozási teljesítmény (W): 160
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 690-1130x898x450

• Falra szerelhetõ, kürtõs elszívó
• FLAT DESIGN
• 6. ÉRZÉK funkció
• Elektronikus vezérlés
• 5 sebességfokozat

Intenzív fokozat kapcsoló, Elszívó ernyônél mért 
nettó teljesítmény (m3/h): 630, Zsírszûrô telített-
ségjelzés, Beépített halogénvilágítás, Fém zsírszûrô 
kazetta, Zsírszûrôk száma: 2, Alkalmazható szénszûrô 
típusa: DKF 43

Mûszaki adatok:
Zajszint (dBA): 46-55-62-65
Kivezetôcsonk max. átmérôje (mm): 150
Motorteljesítmény (W): 170
Csatlakozási teljesítmény (W): 260
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 757x800x435

AKR 799 IX 

AKR 953 IX

AKR 798 IX AKR 998 IX

AKR 951/1 IX
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• Falra szerelhető, kürtős elszívó
• Mechanikus vezérlés
• 3 sebességfokozat

Maximális elszívó teljesítmény (m3/h): 400, Keringtetéses elszívó teljesítmény 
(m3/h): 250, Beépített halogénvilágítás, Zsírszûrô anyaga: Mosható alumíniumszû-
rô, Alkalmazható szénszűrő típusa: AMC 027

Mûszaki adatok:
Zajszint (dBA): 45-50-64
Kivezetôcsonk max. átmérôje (mm): 150
Motorteljesítmény (W): 120
Csatlakozási teljesítmény (W): 160
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 690-1130x898x450

• Falra szerelhetõ, kürtõs elszívó
• PROGRESSIVE DESIGN
• Elektronikus vezérlés
• 3 sebességfokozat
• rejtett fi lter megoldás

Elszívó ernyônél mért nettó teljesítmény (m3/h): 640, Keringtetéses elszívó teljesít-
mény (m3/h): 460, Halogénvilágítás, Zsírszûrô anyaga: Mosható alumíniumszûrô,
Alkalmazható szénszûrô típusa: DKF 43

Mûszaki adatok:
Zajszint (dBA): 45-55-65
Kivezetôcsonk max. átmérôje (mm): 150
Motorteljesítmény (W): 170
Csatlakozási teljesítmény (W): 210
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 715-1165x898x500

• Falra szerelhetõ, kürtõs elszívó
• PROGRESSIVE DESIGN
• Elektronikus vezérlés
• 3 sebességfokozat

Elszívó ernyônél mért nettó teljesítmény (m3/h): 630, Beépített halogénvilágítás, 
Fém zsírszûrô, Zsírszûrôk száma: 3, Alkalmazható szénszûrô típusa: DKF 43

Mûszaki adatok:
Zajszint (dBA): 46-55-65
Kivezetôcsonk max. átmérôje (mm): 150
Motorteljesítmény (W): 170
Csatlakozási teljesítmény (W): 215
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 756-1140x898x500

• Falra szerelhetõ, kürtõs elszívó
• FLAT DESIGN
• Elektronikus vezérlés
• 3 sebességfokozat

Elszívó ernyônél mért nettó teljesítmény (m3/h): 630, Beépített halogénvilágítás, 
Fém zsírszûrô kazetta, Zsírszûrôk száma: 2, Alkalmazható szénszûrô típusa: DKF 43

Mûszaki adatok:
Zajszint (dBA): 46-55-65
Kivezetôcsonk max. átmérôje (mm): 150
Motorteljesítmény (W): 170
Csatlakozási teljesítmény (W): 215
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 820-1130x898x500

AKR 981 IX

AKR 995 IX

AKR 966 IX

AKR 950/1 IX
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• Falra szerelhetõ, kürtõs elszívó
• Mechanikus vezérlés
• 3 sebességfokozat

Elszívó ernyônél mért nettó teljesítmény (m3/h): 416, Keringtetéses elszívó tel-
jesítmény (m3/h): 347, Beépített izzók száma: 2, Mosható alumínium zsírszûrô, 
Zsírszûrôk száma: 2, Alkalmazható szénszûrô típusa: AMC 023

Mûszaki adatok:
Zajszint (dBA): 42-49-59
Kivezetôcsonk max. átmérôje (mm): 150
Motorteljesítmény (W): 120
Csatlakozási teljesítmény (W): 200
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 566-870x598x450

• Falra szerelhető, kürtős elszívó
• Mechanikus vezérlés
• 3 sebességfokozat

Maximális elszívó teljesítmény (m3/h): 420, Keringtetéses elszívó teljesítmény 
(m3/h): 137, Beépített halogénvilágítás, Zsírszûrô anyaga: Mosható alumíniumszûrô, 
Alkalmazható szénszűrő típusa: AMC 027

Mûszaki adatok:
Zajszint (dBA): 44-52-61
Kivezetôcsonk max. átmérôje (mm): 150
Motorteljesítmény (W): 120
Csatlakozási teljesítmény (W): 160
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 690-1130x598x450

• Falra szerelhetõ, kürtõs elszívó
• FLAT DESIGN
• Elektronikus vezérlés

3 sebességfokozat, Elszívó ernyônél mért nettó teljesítmény (m3/h): 352,
Beépített világítás, Fém zsírszûrô kazetta, Zsírszûrôk száma: 2, Alkalmazható
szénszûrô típusa: AMC 946

Mûszaki adatok:
Zajszint (dBA): 55-62-67
Kivezetôcsonk max. átmérôje (mm): 120
Motorteljesítmény (W): 140
Csatlakozási teljesítmény (W): 230
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 850-1100x598x500

• Falra szerelhetõ, kürtõs elszívó
• PROGRESSIVE DESIGN
• Elektronikus vezérlés
• 3 sebességfokozat

Elszívó ernyônél mért nettó teljesítmény (m3/h): 630, Beépített halogénvilágítás, 
Fém zsírszûrô, Zsírszûrôk száma: 2, Alkalmazható szénszûrô típusa: DKF 43

Mûszaki adatok:
Zajszint (dBA): 46-55-65
Kivezetôcsonk max. átmérôje (mm): 150
Motorteljesítmény (W): 170
Csatlakozási teljesítmény (W): 215
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 756-1140x598x500

AKR 672 IX

AKR 686 IX

AKR 648 IX

AKR 666 IX
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• Kürtõbe építhetõ, süllyesztett elszívó
• Mechanikus vezérlés
• 2 motor

3 sebességfokozat, Elszívó ernyônél mért nettó teljesítmény (m3/h): 380,
Beépített világítás, Fém zsírszûrô kazetta, Zsírszûrôk száma: 1, Alkalmazható
szénszûrô típusa: AMC 895

Mûszaki adatok:
Zajszint (dBA): 53-60-67
Kivezetôcsonk max. átmérôje (mm): 120
Motorteljesítmény (W): 240
Csatlakozási teljesítmény (W): 280
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 139x524x289

• Teleszkópos, kihúzható elszívó
• Mechanikus vezérlés
• 2 motor
• 3 sebességfokozat

Elszívó ernyônél mért nettó teljesítmény (m3/h): 380, Keringtetéses elszívó
teljesítmény (m3/h): 220, Beépített izzók száma: 2, Mosható alumínium zsírszûrô, 
Zsírszûrôk száma: 2, Alkalmazható szénszûrô típusa: AMC 895, Szénszûrôk száma: 2

Mûszaki adatok:
Zajszint (dBA): 52-58-64
Kivezetôcsonk max. átmérôje (mm): 120
Motorteljesítmény (W): 120
Csatlakozási teljesítmény (W): 320
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 175x598x280

• Kihúzható, teleszkópos elszívó
• Mechanikus vezérlés
• 3 sebességfokozat

Elszívó ernyônél mért nettó teljesítmény (m3/h): 250, Beépített világítás, Fém zsír-
szûrô kazetta, Zsírszûrôk száma: 2, Alkalmazható szénszûrô típusa: AMC 895

Mûszaki adatok:
Zajszint (dBA): 49-52-58
Kivezetôcsonk max. átmérôje (mm): 120
Motorteljesítmény (W): 120
Csatlakozási teljesítmény (W): 200
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 175x598x280

AKR 606 IX

AKR 643 GY (FEHÉRBEN ÉS FEKETÉBEN, WH, NB) AKR 641 GY (FEHÉRBEN, WH)
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Intelligens mosogatógépek,
amelyek minden igényhez alkalmazkodnak

AquaSteam: víz és gőz
együtt a tökéletes tisztítás érdekében

A mosogatógépeknél a Whirlpool a gőz erejét veti be a még ha-
tékonyabb tisztítás érdekében. Az AquaSteam mosogatógépben 
fejlett szenzorok és intelligens programok egymással összehan-
goltan működve biztosítják a tökéletes tisztítást, miközben
a gép az edényekkel a lehető legkíméletesebben bánik.
Az AquaSteam mosogatógépek a gőz gyengéd erejével minden ed-
diginél tisztábbra mossák az edényeket, még a legkényesebbeket 
is. A 6. ÉRZÉK technológia a ciklus legmegfelelőbb pillanatában 
állítja elő a gőzt, amely hatékonyan fellazítja a rászáradt szeny-
nyeződéseket, és megöli a baktériumokat. Így mosogatás közben 
fertőtleníti is az edényeket. Emellett 30 százalékkal kevesebb erő-
forrást használ fel, ami igazán jó hír a környezet számára.

A fejlett, letisztult mosogatógép
technológiában rejlő számtalan lehetőség

A Whirlpool mosogatógépek a lehetőségek széles skáláját kínálják, 
így telepakolva ugyanolyan jól működnek, mint amikor nagyon 
kevés a mosogatnivaló, és a kialakításnak és letisztult formater-
vezésnek köszönhetően pedig kiválóan illeszkednek konyhájába.

Bármelyik modellt is választja, mindegyik készülék számos higié-
niát fokozó, energiát, időt és munkát megtakarító funkcióval bír
– a munkát bátran a gépre bízhatja, így Önnek nincs tennivalója.
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PowerClean 
Az újonnan kifejlesztett PowerClean funkciónak köszönhetően 
nincs többé áztatás, súrolás, kézi előmosogatás. A PowerClean 
az alsó kosár hátuljánál található, 32 nagynyomású vízsugár 
fúvókát jelent, melynek segítségével könnyedén eltávolítja
a ráégett szennyeződéseket a lábosokról és edényekről.
A PowerClean használata nem igényel többletvíz felhasználást. 
Csak válassza ki a funkciót, helyezze a szennyezett lábosokat és 
edényeket az alsó kosár hátsó részére, a nagynyomású fúvókák-
kal szemben, és a többit nyugodtan bízza a készülékre.

Külön hely az edények és lábasok számára.
A PowerClean mosogatógépeket a helykihasználás terén is szá-
mos újdonság jellemzi.  Az alsó kosár hátsó részén, pontosan 
a 32 darab PowerClean nagynyomású vízfúvókával szemben 
könnyen elhelyezheti a lábosokat, a kényes edényeket és 
poharakat pedig az első részbe teheti – ez 100 százalékos,
tökéletes tisztítást eredményez. A többi edényt a gép a normál 
ciklus szerint kezeli, így edényei nem károsodhatnak. Ennek
a kombinációnak köszönhetően a normál és a kényes edények, 
valamint a leégett lábosok együtt mosogathatók el.

Fény a padlón - (ÚJ!)
A fényjelzés, amely egyes teliajtós modelleken (ADG 699/1 FD, 
ADG 9840/1) megtalálható, hasznos visszajelzést ad arról, hogy 
a mosogatógép éppen hol tart az adott cikluson belül. Amíg
a gép működik, narancsszínű fényt vetít a padlóra. Ha a fény 
kialszik, az azt jelenti, hogy az ajtó már biztonságosan kinyit-
ható, anélkül, hogy a ciklust megszakítaná.

Szupercsendes éjszakai program
A Whirlpool mosogatógép környezetében még a csendes éjsza-
ka és a halk beszélgetés sem jelenthet gondot. Az új éjszakai 
program szupercsendes, mindössze 39 dBA, ami a moduláris víz-
nyomás rendszernek köszönhető.

6. ÉRZÉK AquaSteam – egyetlen gombnyomás
A 6. ÉRZÉK AquaSteam rendszernek köszönhetően mindig biztos 
lehet abban, hogy a gép az edényeket legideálisabb hőmérsék-
leten mosogatja el, bármennyire szennyezettek is.
Ez a fejlett program automatikusan érzékeli, hogy az edények 
mennyire szennyezettek, és a mosogatási ciklus hőmérsékletét 
a mosogatnivaló jellemzőitől függően 40 fok és 70 fok között 
állítja be. Mivel a ciklus során ezen kívül gőzt is alkalmaz, még 
a legkényesebb edényeknél is minden eddiginél kiválóbb ered-
ményt biztosít. A gőz hihetetlenül hatékonyan képes fellazítani 
a rászáradt szennyeződéseket, és megölni a baktériumokat.

Ezáltal mosogatás közben fertőtleníti az edényeket. Ez a töké-
letes program a teljes család számára – egyetlen gombnyomás, 
és a mosogatógép elintéz minden mást.

6. ÉRZÉK 
Mosogatás közben intelligens szenzorok fi gyelik a szennyezett-
ség mértékét, és a hőmérsékletet a mosogatási ciklus során en-
nek megfelelően állítják be. A program csak akkor ér véget, ha 
az edények már tökéletesen tiszták. Csak válassza ki a szeny-
nyezettségnek megfelelő hőmérséklettartományt (40 °C-55 °C
vagy 60 °C-70 °C), és a mosogatógép minden körülmények kö-
zött tudja, mit kell tennie. Ráadásul mindig csak annyi energi-
át, vizet és időt használ fel, amennyire feltétlenül szükség van, 
így akár 30 százalékos megtakarítást is lehetővé tesz.

6. ÉRZÉK Autoprogram
Különleges program (50 °C-65 °C), amely az edények számára 
optimális mosogatási eredményt biztosítja, bármilyen edények-
ről és szennyezettségről is van szó - így értékes időt, vizet és 
energiát takarít meg.

Digitális teliajtós elektronika
A teliajtós modellek stílusos, fejlett technológiára épülő digitális 
kezelőfelülettel és opciókkal rendelkeznek, mint például többzó-
nás mosás, fokozott higiéniát biztosító öblítés és négy az egyben 
tabletták, valamint alaphelyzetbe állító gomb, így nem kell ag-
gódnia, hogy a beállításokat elrontja. A programok és az opciók 
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a felületen két külön kijelzőn jelennek meg: az egyik a program-
választásra szolgál, a másik pedig az egyéb opciók beállítására 
(például multizóna, késleltetett indítás és alaphelyzetbe állítás). 
A programozás rendkívül egyszerű, egyetlen érintéssel történik. 

Felső evőeszköztartó (3.) fi ók - (ÚJ!)
Az új, két részre osztott és kivehető felső evőeszköztartó fi ók 
egyedi megoldás a profi  készülékek (ADG 8921/1 IX, ADG 9840/1) 
között. A külön mosogatott evőeszközök még nagyobb tisztasá-
got kapnak és a készülék kapacitása 13 terítékre nő. 

Antibakteriális öblítés 
Egyetlen érintéssel működő funkció, amely a mosogatási ciklus-
ban az utolsó öblítést úgy módosítja, hogy a baktériumok akár 
99,99 százaléka megsemmisül. Ez rendkívül higiénikus moso-
gatást biztosít, anélkül, hogy fertőtlenítőt vagy antiszeptikus 
szert kellene használnia. Különösen hasznos akkor, ha az edé-
nyek már 2-3 napja a gépben vannak, illetve akkor, ha szeretné 
fertőtleníteni a gép belsejét vagy az edényeket.

Különösen javasolt akkor,
•  ha kisbaba edényeket mosogat, így optimális tisztításra és fer-

tőtlenítésre van szüksége, vagy ha a családban beteg valaki;
•  ha a piszkos edények hosszú ideje állnak már a mosogatógép-

ben, ami a baktériumok elszaporodását okozhatja.

AutoClean
Az új AutoClean szűrő és az új víznyomásnövelő rendszer véget 
vet a kézzel történő előöblítésnek. Többé nem kell energiapa-
zarló, magas hőmérsékletű programokat használnia. Még erősen 
szennyezett edényeknél is kiváló eredmény érhető el a standard 
Bio eco 50 °C-os program használatával. A víznyomásnövelő se-
gítségével létrejövő gyors pulzálás eltávolítja az ételmaradéko-
kat. A szűrő rendkívül hatékony öntisztító képességének köszön-
hetően évente mindössze kétszer igényel karbantartást. 

Öntisztító szűrő.
A speciális öntisztító rendszernek köszönhetően többé nincs 
szükség a szűrő kézzel történő tisztítására. Automatikusan re-
generálja a vizet 10 másodpercenként, valamint „öblít és pul-
zál” tevékenységével eltávolítja az ételmaradékokat.

Parti program
A parti olyan speciális program, amely akkor használható, ha
a gépet telepakolja poharakkal és más, partikon használt 
edényekkel. A parti üvegtartóval kombinálva a kiváló tisztí-
tási eredmény mellett maximális biztonságot és óvatos ke-
zelést biztosít.

All in 1 tabletta használata 
Segítségével az adott feladatnak és az adott vízkeménységnek 
megfelelően választhatja meg a mosogatószert, így a hagyomá-
nyos mosogatópor és bármilyen kombinált tabletta használatá-
val kiváló eredményt biztosít.

Multizónás mosogatás
A mosogatógép a felső vagy az alsó kosárban lévő edényeket kü-
lön is képes elmosni, így ahhoz, hogy energia- és víztakarékosan 
mosogasson, nem kell megvárnia, amíg a gép teljesen megtelik. 

Féltöltet mosogatás
Ez a tökéletes mindennapi alkalmazásra szánt funkció. Nyugod-
tan beindíthatja a mosógépet akkor is, ha csak kevés edényt 
kell elmosogatni, és nem kell aggódnia az erőforrások pazarlása 
miatt. Ha mindkét kosarat félig pakolja meg, 15 százalék víz-, 
idő-, és energia-megtakarítást érhet el.

Extra nagyméretű mosogatnivalók
A kivehető felső kosaraknak köszönhetően extra nagyméretű 
dolgokat is elmosogathat az alsó kosárban, például sütőtálcát 
vagy nagyméretű serpenyőt. Ha ezt a Multizone alsó kosár funk-
cióval kombinálja, akkor maximális ergonómiai hatékonyságot 
és optimális erőforrás-felhasználást érhet el.
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1-24 órás, LCD indításkésleltetés, maradékidő kijelzés,
Multizónás mosogatás, Elektronikusan állítható multi-
tabletta opció, Elektronikus belső és külső vízkifolyás elleni 
védelem, „AutoClean” öntisztító szűrőrendszer, Elektronikus 
öblítőszerhiány kijelző, Elektronikus sóhiány kijelző, Állítha-
tó magasságú felső kosár, Kivehető felső kosár, Elektroniku-
san állítható vízlágyító-rendszer

Fontosabb programok:
„6. ÉRZÉK AquaSteam 40-70 °C” szenzorprogram, Előmo-
sogatás, Speciális üvegprogram, 40 °C, Gyorsprogram (30 
perc), 40 °C, Bio/normál, 50 °C, Sani Rinse (fertőtlenítő) 
program, Szupercsendes éjszakai üzemmód, 55 °C program

Műszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh): 1,05
Zajszint (dBA): 42
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 820x597x555

1-24 h indításkésleltetés, maradékidő kijelzés, Multizónás 
mosogatás, Elektronikusan állítható multi-tabletta opció, 
Elektronikus belső és külső vízkifolyás elleni védelem,
„AutoClean” öntisztító szűrőrendszer, Elektronikus öblítő-
szerhiány kijelző, Elektronikus sóhiány kijelző, Állítható 
magasságú felső kosár, Kivehető felső kosár, Elektronikusan 
állítható vízlágyító-rendszer

Fontosabb programok:
Előmosogatás, Speciális üvegprogram, 40 °C,
Gyorsprogram (30 perc), 40 °C, Bio/normál, 50 °C,
6. ÉRZÉK normál 40-55 °C, 6. Érzék intenzív 60-70 °C,
Sani Rinse (fertőtlenítő) program

Műszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh): 1,05
Zajszint (dBA): 44
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 820x597x555

1-24 h indításkésleltetés, maradékidő kijelzés, Multizónás 
mosogatás, Sani Rinse (fertőtlenítő) opció, Elektronikusan 
állítható multi-tabletta opció, Elektronikus belső és külső 
vízkifolyás elleni védelem, „AutoClean” öntisztító szűrő-
rendszer, Elektronikus öblítőszerhiány kijelző, Elektronikus 
sóhiány kijelző, Állítható magasságú felső kosár, Kivehető 
felső kosár, Elektronikusan állítható vízlágyító-rendszer

Fontosabb programok:
Előmosogatás, Speciális üvegprogram, 40 °C,
Gyorsprogram (30 perc), 40 °C, Bio/normál, 50 °C,
6. ÉRZÉK normál 40-55 °C, 6. Érzék intenzív 60-70 °C

Műszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh): 1,05
Zajszint (dBA): 44
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 820x597x555

1-24 órás indításkésleltetés, maradékidő kijelzés, Sani 
Rinse (fertőtlenítő öblítés) opció, Elektronikusan állítható 
multi-tabletta opció, Elektronikus belső és külső vízkifolyás 
elleni védelem, „AutoClean” öntisztító szűrőrendszer, Elekt-
ronikus öblítőszerhiány kijelző, Elektronikus sóhiány kijelző, 
Állítható magasságú felső kosár, Elektronikusan állítható 
vízlágyító-rendszer

Fontosabb programok:
„Autoszenzor 50-65 °C” szenzorprogram, Előmosogatás, 
Speciális üvegprogram, 40 °C, Gyorsprogram (30 perc), 40 °C, 
Eco 50 °C program, Intenzív program, 70 °C

Műszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh): 1,05
Zajszint (dBA): 48
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 820x597x555

• 6. ÉRZÉK SzenzorMAX funkció
• Egyedülálló gőzmosogatás
•  PowerClean nagynyomású tisztítás
• LCD kijelző
•  Kétrészes, kivehető, evőeszköztartó

3. fi ók (ÚJ)
• 3 vízszóró kar

• Nyomógombos kezelés • „A” energiaosztály
• „A” tisztítóhatás • „A” szárítási hatékonyság
• 13 teríték (ÚJ) • 7 program • Vízfogyasztás
(liter): 11 (ÚJ)

• 6. Érzék funkció
• 3 vízszóró kar
•  PowerClean nagynyomású tisztítás
• Digitális kijelző

• „A” energiaosztály • „A” tisztítóhatás
• „A” szárítási hatékonyság • 12 teríték •7 program 
• 5 különböző mosogatási hőmérséklet
• Vízfogyasztás (liter): 12 (ÚJ)

• 6. ÉRZÉK funkció
• 3 vízszóró kar
• Antibakteriális mosogatás
• Digitális kijelző

• „A” energiaosztály • „A” tisztítóhatás
• „A” szárítási hatékonyság • 12 teríték
• 6 program • 5 különböző mosogatási hőmérséklet
• Vízfogyasztás (liter): 12 (ÚJ)

• Autoszenzor funkció
• Digitális kijelző
• Antibakteriális mosogatás
• Féltöltet mosogatás

•  „A” energiaosztály • „A” tisztítóhatás
• „A” szárítási hatékonyság • 12 teríték
• 6 program • 5 különböző mosogatási hőmérséklet 
• Vízfogyasztás (liter): 12 (ÚJ)

ADG 8921/1 IX

ADG 8372/1 IX

ADG 8282/1 IX

ADG 8192/1 IX
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1-24 h indításkésleltetés, maradékidő kijelzés, Féltöltetes 
mosogatás opció, Sani Rinse (fertőtlenítő) programmódo-
sító funkció, Elektronikusan állítható multi-tabletta opció, 
Elektronikus belső és mechanikus külső vízkifolyás elleni 
védelem, „AutoClean” öntisztító szűrőrendszer, Elektroni-
kus öblítőszerhiány kijelző, Elektronikus sóhiány kijelző, 
Állítható magasságú felső kosár, Statikus szárítórendszer, 
Elektronikusan állítható vízlágyító-rendszer

Fontosabb programok:
Előmosogatás, Speciális üvegprogram, 40 °C,
Gyorsprogram (30 perc), 40 °C, Bio/normál, 50 °C,
Normál napi program, 65 °C, Intenzív program, 70 °C

Műszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh): 1,05
Zajszint (dBA): 48

Mechanikus öblítőszerhiány kijelző, Elektronikus sóhiány
kijelző, Állítható magasságú felső kosár, Statikus szárító-
rendszer, Elektronikusan állítható vízlágyító-rendszer

Fontosabb programok:
Előmosogatás, Gyorsprogram (30 perc), 40 °C, Eco 50 °C 
program, Napi 60 °C program, Intenzív program, 70 °C

Műszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh): 1,05
ajszint (dBA): 51
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 820x597x555

1-24 h indításkésleltetés, maradékidő kijelzés, Multizónás 
mosogatás, Elektronikusan állítható multi-tabletta opció, 
Elektronikus belső és külső vízkifolyás elleni védelem,
„AutoClean” öntisztító szűrőrendszer, Elektronikus öblítő-
szerhiány kijelző, Elektronikus sóhiány kijelző, Állítható 
magasságú felső kosár, Kivehető felső kosár, Statikus szárí-
tórendszer, Elektronikusan állítható vízlágyító-rendszer

Fontosabb programok:
„6. ÉRZÉK AquaSteam 40-70 °C” szenzorprogram,
Előmosogatás, Speciális üvegprogram, 40 °C, Gyorsprogram 
(30 perc), 40 °C, Bio/normál, 50 °C, 55 °C-os szupercsen-
des éjszakai üzemmód (39 dB), Sani Rinse (fertőtlenítő) 
program

Műszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh): 1,05
Zajszint (dBA): 42
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 820x597x555

1-24 h indításkésleltetés, Maradékidő kijelző, Multizónás 
mosogatás, Elektronikusan állítható multi-tabletta opció, 
Elektronikus belső és külső vízkifolyás elleni védelem,
„AutoClean” öntisztító szűrőrendszer, Elektronikus öblítő-
szerhiány kijelző, Elektronikus sóhiány kijelző, Állítható 
magasságú felső kosár, Kivehető felső kosár, Elektronikusan 
állítható vízlágyító-rendszer

Fontosabb programok:
„6. ÉRZÉK+” 40-70 °C szenzorprogram, Előmosogatás,
Speciális üvegprogram, 40 °C, Gyors 40 °C program,
Bio/normál, 50 °C, Szupercsendes éjszakai program (39 dB), 
Sani Rinse (fertőtlenítő) program

Műszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh): 1,05
Zajszint (dBA): 44
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 820x597x555

• Féltöltet mosogatási lehetőség
• Fertőtlenítő öblítés opció
• Váltókaros mosogatási technika
• Digitális kijelző

• „A” energiaosztály • „A” tisztítóhatás
• „A” szárítási hatékonyság • 12 teríték
• 6 program • Vízfogyasztás (liter): 12 (ÚJ)

•  Elektronikus belső vízkifolyás elleni 
védelem (Aquacontrol)

• „AutoClean” öntisztító szűrőrendszer

• „A” energiaosztály • „A” tisztítóhatás
• „A” szárítási hatékonyság • 12 teríték
• 5 program • 5 különböző mosogatási hőmérséklet
• Vízfogyasztás (liter): 15 (ÚJ)

• Teljesen integrálható kivitel
• 6. ÉRZÉK SzenzorMAX funkció
• Egyedülálló gőzmosogatás
• Működésjelző fény a padlón (ÚJ!)
•  PowerClean nagynyomású tisztítás
• Digitális kijelző

• „A” energiaosztály • „A” tisztítóhatás
• „A” szárítási hatékonyság • 12 teríték
• 7 program • 5 különböző mosogatási hőmérséklet
• Vízfogyasztás (liter): 11 (ÚJ)

• Teljesen integrálható kivitel
• 6. ÉRZÉK SzenzorMAX funkció
•  PowerClean nagynyomású tisztítás
• Működésjelző fény a padlón (ÚJ)
• 3 vízszóró kar

• „A” energiaosztály • „A” tisztítóhatás
• „A” szárítási hatékonyság • 12 teríték
• 7 program • 5 különböző mosogatási hőmérséklet 
• Vízfogyasztás (liter): 11 (ÚJ)

ADG 6370/01 IX
(FEHÉRBEN ÉS FEKETÉBEN, WH, NB)

ADG 6560/3 IX

ADG 9840/1

ADG 699/1 FD
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3/6/9 h indításkésleltetés, Elektronikusan állítható mul-
ti-tabletta opció, Elektronikus belső és külső vízkifolyás 
elleni védelem, „AutoClean” öntisztító szűrőrendszer, Elekt-
ronikus öblítőszerhiány kijelző, Elektronikus sóhiány kijelző, 
Állítható magasságú felső kosár, Statikus szárítórendszer, 
Elektronikusan állítható vízlágyító-rendszer

Fontosabb programok:
Gyorsprogram (30 perc), 40 °C, Bio/normál, 50 °C,
6. ÉRZÉK normál 40-55 °C, 6. ÉRZÉK intenzív 60-70 °C,
PowerClean nagynyomású tisztítás (32 fúvóka) program

Műszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh): 1,05
Zajszint (dBA): 44
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 820x597x555

3/6/9 h indításkésleltetés, Elektronikusan állítható mul-
ti-tabletta opció, Elektronikus belső és mechanikus külső 
vízkifolyás elleni védelem, „AutoClean” öntisztító szűrő-
rendszer, Elektronikus öblítőszerhiány kijelző, Elektronikus 
sóhiány kijelző, Állítható magasságú felső kosár, Statikus 
szárítórendszer, Elektronikusan állítható vízlágyító-rendszer

Fontosabb programok:
Gyorsprogram (30 perc), 40 °C, Bio/normál, 50 °C, 1/2-töl-
tet 50 °C-os program, 6. ÉRZÉK normál 40-55 °C, 6. ÉRZÉK 
intenzív 60-70 °C

Műszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh): 1,05
Zajszint (dBA): 44
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 820x597x555

3/6/9 h indításkésleltetés, Elektronikus belső és mechanikus 
külső vízkifolyás elleni védelem, Mechanikus öblítőszerhiány 
kijelző, Elektronikus sóhiány kijelző, Állítható magasságú 
felső kosár, Statikus szárítórendszer, Elektronikusan állítható 
vízlágyító-rendszer

Fontosabb programok:
„Autoszenzor 50-65 °C” szenzorprogram, Gyorsprogram
(30 perc), 40 °C, Bio/normál, 50 °C, Sani Rinse (fertőtlenítő) 
program, Intenzív program, 70 °C

Műszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh): 1,05
Zajszint (dBA): 48
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 820x597x555

3/6/9 h indításkésleltetés, Elektronikusan állítható mul-
ti-tabletta opció, Elektronikus belső és mechanikus külső 
vízkifolyás elleni védelem, Mechanikus öblítőszerhiány 
kijelző, Elektronikus sóhiány kijelző, Állítható magasságú 
felső kosár, Statikus szárítórendszer, Elektronikusan állítható 
vízlágyító-rendszer

Fontosabb programok:
Előmosogatás, Gyorsprogram (30 perc), 40 °C,
Bio/normál, 50 °C, Sani Rinse (fertőtlenítő) program,
Intenzív program, 70 °C

Műszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh): 1,05
Zajszint (dBA): 48
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 820x597x555

• Teljesen integrálható kivitel
• 6. ÉRZÉK funkció
• 3 vízszóró kar
•  PowerClean nagynyomású tisztítás 

program

• „A” energiaosztály • „A” tisztítóhatás
• „A” szárítási hatékonyság • 12 teríték
• 5 program • 5 különböző mosogatási hőmérséklet
• Vízfogyasztás (liter): 12 (ÚJ)

• Teljesen integrálható kivitel
• 6. ÉRZÉK funkció
• Féltöltetes mosogatás
• 3 vízszóró kar

• „A” energiaosztály • „A” tisztítóhatás
• „A” szárítási hatékonyság • 12 teríték
• 5 program • 5 különböző mosogatási hőmérséklet 
• Vízfogyasztás (liter): 12 (ÚJ)

• Teljesen integrálható kivitel
• Autoszenzor funkció 
• „AutoClean” öntisztító szűrőrendszer
• Sani Rinse (fertőtlenítő) program

• „A” energiaosztály • „A” tisztítóhatás
• „A” szárítási hatékonyság • 12 teríték
• 5 program • 4 különböző mosogatási hőmérséklet 
• Vízfogyasztás (liter): 12 (ÚJ)

• Teljesen integrálható kivitel
• „AutoClean” öntisztító szűrőrendszer
• Sani Rinse (fertőtlenítő) program
• Váltókaros mosogatási eljárás

• „A” energiaosztály • „A” tisztítóhatás
• „A” szárítási hatékonyság • 12 teríték
• 5 program • 5 különböző mosogatási hőmérséklet
• Vízfogyasztás (liter): 12 (ÚJ)

ADG 9390/1 PC

ADG 9290/1

ADG 9190/1 

ADG 7665/1
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Elektronikus belső vízkifolyás elleni védelem (Aquacontrol), 
Mechanikus öblítőszerhiány kijelző, Elektronikus sóhiány ki-
jelző, Állítható magasságú felső kosár, Statikus szárítórend-
szer, Elektronikusan állítható vízlágyító-rendszer

Fontosabb programok:
Előmosogatás, Gyorsprogram (30 perc), 40 °C, Eco 50 °C 
program, 60 °C-os speciális tabletta program, Intenzív 
program, 70°C

Műszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh): 1,05
Zajszint (dBA): 51
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 820x597x555

1-24 h indításkésleltetés, Maradékidô kijelzô, Féltöltet
mosogatás, Sani Rinse (baktériumölô) opció, Elektronikus 
belsô és külsô vízkifolyás elleni védelem, Mûanyagszitás 
szûrôrendszer, Elektronikus öblítôszerhiány kijelzô, Elektro-
nikus sóhiány kijelzô, Állítható magasságú felsô kosár,
Kivehetô felsô kosár, Kondenzációs szárítórendszer,
Kapcsolóval, 5 lépésben állítható vízlágyító-rendszer

Fontosabb programok:
„Intensive 70 °C” intenzív program; „Delicate 45 °C”
kímélô program; „Delicate 45 °C” speciális üveg program; 
„Rapid 35 °C” gyors program; Autoszenzor 50–65 °C 

Mûszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh): 1,01
Zajszint (dBA): 48
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 820x448x550
Min. beépítési méretek
(Mag.xSzél.xMély.) (mm): 820x450x570

Teljes belsô vízkifolyás elleni védelem, Mûanyagszitás szûrô-
rendszer, Elektronikus öblítôszerhiány kijelzô, Elektronikus 
sóhiány kijelzô, Állítható magasságú felsô kosár, Kivehetô 
felsô kosár, Statikus szárítórendszer, Kapcsolóval, 5 lépésben 
állítható vízlágyító-rendszer

Fontosabb programok:
„Intensive 70 °C” intenzív program; „Delicate 45 °C”
kímélô program; „Delicate 45 °C” speciális üveg program

Mûszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh): 0,95
Zajszint (dBA): 50
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 820x448x550
Min. beépítési méretek
(Mag.xSzél.xMély.) (mm): 820x450x570

Watersafe vízkifolyás elleni védelem, Mûanyagszitás szûrô-
rendszer, Mechanikus öblítôszerhiány kijelzô, Elektronikus 
sóhiány kijelzô, Állítható magasságú felsô kosár, Kivehetô 
felsô kosár, Kondenzációs szárítórendszer, Kapcsolóval,
5 lépésben állítható vízlágyító-rendszer

Fontosabb programok:
Előmosogatás, Eco program, 50 °C, Normál program, 65 °C, 
„Intensive 70 °C” intenzív program

Mûszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh): 1,01
Zajszint (dBA): 50
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 820x448x550
Min. beépítési méretek
(Mag.xSzél.xMély.) (mm): 820x450x570

• Teljesen integrálható kivitel
• „AutoClean” öntisztító szűrőrendszer
• Egyedi tablettaprogram

• „A” energiaosztály • „A” tisztítóhatás
• „A” szárítási hatékonyság • 12 teríték
• 5 program • 5 különböző mosogatási hőmérséklet
• Vízfogyasztás (liter): 15 (ÚJ)

• Teljesen integrálható kivitel
• 45 cm széles készülék
• Autoszenzor funkció
• Digitális kijelzõ
• Elektronikus vezérlés

• „A” energiaosztály • „A” tisztítóhatás • „A” szárí-
tási hatékonyság • 10 teríték • Programok száma: 7 
+ szenzorprogram • Különbözô mosogatási hômér-
sékletek száma: 4 • Vízfogyasztás (liter): 12

• Teljesen integrálható kivitel
• 45 cm széles készülék
• Elektronikus vezérlés
• „A” tisztítóhatás

• „B” szárítási hatékonyság • 9 teríték • Programok 
száma: 5 • Különbözô mosogatási hômérsékletek 
száma: 4 • Vízfogyasztás (liter): 13

• Teljesen integrálható kivitel
• 45 cm széles készülék
• Elektronikus vezérlés
• „A” energiaosztály
• „A” tisztítóhatás

• „A” szárítási hatékonyság • 9 teríték • Programok 
száma: 5 • Különbözô mosogatási hômérsékletek 
száma: 4 • Vízfogyasztás (liter): 13

ADG 7556/1

ADG 789

ADG 758/1

ADG 510



64

M O S O GA T Ó G É P E K  É S  B E É P Í T H E TŐ  M O S Ó G É P

1-24 h indításkésleltetés, Maradékidô kijelzô, Féltöltet mo-
sogatás, Sani Rinse (baktériumölô) opció, Elektronikus belsô 
és külsô vízkifolyás elleni védelem, Mûanyagszitás szûrô-
rendszer, Elektronikus öblítôszerhiány kijelzô, Elektronikus 
sóhiány kijelzô, Állítható magasságú felsô kosár, Kivehetô 
felsô kosár, Kondenzációs szárítórendszer, Kapcsolóval,
5 lépésben állítható vízlágyító-rendszer

Fontosabb programok:
„Intensive 70 °C” intenzív program; „Delicate 45 °C” kímélô 
program; „Delicate 45 °C” speciális üveg program;
„Rapid 35 °C” gyors program; autoszenzor 55–65 °C

Mûszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh): 1,01
Zajszint (dBA): 48
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 820x448x550
Min. beépítési méretek
(Mag.xSzél.xMély.) (mm): 820x450x570

Féltöltet mosogatás, Elektronikus belsô és külsô vízkifolyás 
elleni védelem, Mûanyagszitás szûrôrendszer, Elektronikus 
öblítôszerhiány kijelzô, Elektronikus sóhiány kijelzô, Állítha-
tó magasságú felsô kosár, Kivehetô felsô kosár, Konden-
zációs szárítórendszer, Kapcsolóval, 5 lépésben állítható 
vízlágyító-rendszer

Fontosabb programok:
„Intensive 70 °C” intenzív program; „Delicate 45 °C” kímélô 
program; „Delicate 45 °C” speciális üveg program;
„Rapid 35 °C” gyors program

Mûszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh): 1,01
Zajszint (dBA): 48
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 820x448x550
Min. beépítési méretek
(Mag.xSzél.xMély.) (mm): 820x450x570

Watersafe vízkifolyás elleni védelem, Mûanyagszitás szûrô-
rendszer, Mechanikus öblítôszerhiány kijelzô, Mechanikus 
sóhiány kijelzô, Állítható magasságú felsô kosár, Kivehetô 
felsô kosár, Statikus szárítórendszer, Kapcsolóval, 5 lépésben 
állítható vízlágyító-rendszer

Fontosabb programok:
Elômosogatás, Eco program, 50 °C, Intenzív program, 65 °C

Mûszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh): 0,95
Zajszint (dBA): 50
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 820x448x550

Dinamikus Fogyasztás Vezérlés, Habérzékelő rendszer,
Kiegyensúlyozó rendszer, Szabályozható centrifuga, Intenzív 
öblítés, Öblítőstop funkció, Előmosás, Energiatakarékos
mosás (ECO), Waterstop vízvédelmi rendszer, Öndiagnosztika
és hibajelző LED-ek

Fontosabb programok:
3 Pamut program, 2 Kímélő program (műszálas), 2 Kímélő 
program, 1 Gyapjú program, 2 Kézimosás program, Napi 
gyorsprogram (40 °C/60 perc)

Műszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh): 1,02
Vízfogyasztás (liter): 49
Mosódob térfogata (liter): 48
Mosási zajszint (dBA): 56
Centrifuga  zajszint (dBA): 69
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 820x595x540

• 45 cm széles készülék
• Digitális kijelzõ
• Elektronikus vezérlés
• Autoszenzor 55-65 ºC program

• „A” energiaosztály • „A” tisztítóhatás • „A” szárí-
tási hatékonyság • 10 teríték • Programok száma: 7 
+ szenzorprogram • Különbözô mosogatási hômér-
sékletek száma: 4 • Vízfogyasztás (liter): 12

• 45 cm széles készülék
• Elektronikus vezérlés
• „A” energiaosztály
• „A” tisztítóhatás
• „A” szárítási hatékonyság

• 10 teríték • Programok száma: 5 • Különbözô mo-
sogatási hômérsékletek száma: 4 • Vízfogyasztás 
(liter): 12

• 45 cm széles készülék
• Beépíthetõ kivitel
• „A” tisztítóhatás
• „A” energiaosztály
• „A” szárítási hatékonyság

• „A” energiaosztály • „A” szárítási hatékonyság,
• Teríték: 10 • Programok száma: 5 • Különbözô 
mosogatási hômérsékletek száma: 3 • Vízfogyasz-
tás (liter): 13

• Beépíthető mosógép
• 6. ÉRZÉK funkció
• 2 funkciós LED-sor
• „A+” energiaosztály
• „A” mosóhatás

• Centrifuga fordulatszám (ford./perc): 1200
• Programok száma: 18 • Mosási kapacitás (kg): 6
• Elektronikus vezérlés • Szabályozható hőmérséklet 
• Rögzített idejű indításkésleltetés

ADG 689/2 IX

ADG 658/1 IX

ADG 500 IX

AWO/D 062
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A Whirlpool új beépített hűtőszekrényei a legkülönbözőbb mé-
retekben kaphatók, hogy kiválaszthassa azt, amelyik a ren-
delkezésre álló helynek leginkább megfelel. Innovatív, testre
szabott tárolási megoldásokat nyújtanak a legkülönbözőbb 
ételek és italok számára, és emellett fejlett hűtési technoló-
giát alkalmaznak, hogy az étel minél tovább friss maradjon. 
Az ésszerű, gyönyörű formatervezésnek köszönhetően a hűtők 
jól illeszkednek a Whirlpool beépített sorozatának egyéb készü-
lékeihez, és a különlegesen energiatakarékos A+ és A osztályú 
hűtőszekrények segítenek megóvni környezetünket is. 

Belső kialakítás
Fedezze fel a belső tér új kialakítását, amely tökéletessé teszi 
a hűtő belsejének elrendezését. Az üvegpolcok, a zöldségfi ókok 
és ajtórekeszek esztétikus kinézetet kapnak és kényelmes hasz-
nálatot biztosítanak.

Tökéletes megvilágítás 
A hűtőben a fény esztétikai és ugyanakkor gyakorlati célo-
kat szolgál. A kifi nomult LED technológiának köszönhetően
a fénysugár a teljes belső teret betölti, így a hűtő belseje kellő 
mennyiségű fénnyel megvilágított, így a felhasználó mindig 
könnyen megtalálja, amit keres. 

A technológiai újítás friss íze

90 cm-es, vízszintes kialakítású hűtőfi ók
Ezt a hűtőszekrényt egyszerű megpakolni, könnyen hozzáfér-
hetők a benne lévő ételek, és nagyobb tárolóhelyet biztosít 
a gyümölcsök, zöldségek és tejtermékek számára. A 6. ÉRZÉK 
technológiának köszönhetően a hőmérséklet minden pilla-
natban megfelelően szabályozott, így az ideális hőmérséklet 
visszaállítása ötször gyorsabb, mint más hűtőknél. Az étel így 
hosszabb ideig marad frissebb kinézetű, illatú és ízű. A csúcs-
technológiára épülő antibakteriális szűrővel felszerelt ventil-
látor megóvja az ételt, és eltávolítja a kellemetlen szagokat. 
A hűtőszekrény emellett elektronikus vezérlőlappal rendelke-
zik, valamint kivehető tálcákkal, amelyek könnyen tisztítha-
tók és felfogják a kiömlő folyadékot is.

Többajtós termékcsalád: kombi és kétajtós rendszerű
A Whirlpool legkülönbözőbb méretű, kapacitású és belső elren-
dezésű, így minden igényt kielégítő kombi és kétajtós rendszerű

hűtő-fagyasztói megfelelő helyet biztosítanak mind a friss, 
mind a fagyasztott ételek tárolásához. 

6. ÉRZÉK technológia
A Whirlpool egyedülálló 6. ÉRZÉK technológiája a hőmérséklet-
változást állandóan fi gyelő és arra megfelelően reagáló intel-
ligens érzékelők segítségével gondoskodik arról, hogy az étel 
még tovább friss maradjon. Ha az ajtó nyitva marad, illetve 
áramszünet után az érzékelők érzékelik a változást, és gyorsan 
hűtött levegőt juttatnak a tárolási zónába, így a hőmérséklet 
ötször gyorsabban áll vissza, mint a hagyományos hűtőknél.
Ez biztosítja a tárolási feltételek pontos és mindenre kiterjedő 
szabályozását. A hagyományos hűtőktől eltérően, amelyek fo-
lyamatosan hűtenek, a 6. ÉRZÉK modellek érzékelőiknek köszön-
hetően csak akkor hűtenek, ha arra szükség van – így kímélik
a környezetet, és mindemellett energiatakarékosak is.

NO FROST technológia
Ez a különlegesen hatékony technológia teljesen kiküszöböli
a leolvasztás szükségességét. A lefagyasztott ételek  nem ra-
gadnak össze, a címkék olvashatók maradnak, és a felhalmo-
zódó jég nem vesz el tárolóhelyet. A NO FROST hűtött levegőt 
keringtet a tárolóterületek körül, ami csökkenti a nedvességtar-
talmat és megakadályozza a jég kialakulását. A NO FROST hűtők 
egységes hőmérsékletszabályozása segít az ételt hosszabb ideig 
frissen tartani. A NO FROST technológiát egyes kombi beépített 
6. ÉRZÉK modellek alkalmazzák.

Intelligens hűtés a frissebb ételek és a kategó-
riában legjobb energiafelhasználás érdekében
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A Whirlpool szekrénybe beépíthető hűtői és fagyasztói külön-
böző kivitelekben kaphatók, különböző tárolóhely-kapacitással. 
Önállóan is beszerelhetők a konyhaszekrénybe, de egymáshoz 
illeszkedő hűtőként és fagyasztóként is. Az állószekrénybe be-
építhető hűtők kivételesen nagynak számítanak a beépített 
készülékek között, rendkívül rugalmas tárolási lehetőségeket 
kínálnak, és opcióként kapható hozzájuk külön szalámi, sajt 
vagy tejtermékek tárolására szolgáló rekesz, és maxi zöldség-
fi ók is. Ventilátorral és antibakteriális szűrővel rendelkeznek.

Pult alá beépíthető modellek
A Whirlpool munkapult alá építhető modelljei kényelmesen hasz-
nálhatók – mindig minden kéznél van. Minden modell ajtaja meg-
fordítható, és a modellek egymáshoz illeszkedő párként egybe 
szerelhetők, vagy külön is elhelyezhetők, a konyha elrendezésétől 
függően. A pult alá beszerelhető hűtők jégkockakészítővel és fa-
gyasztófi ókokkal együtt is kaphatók, és új kialakításuk kényel-
mes, áttekinthető megjelenést kölcsönöz számukra.

Az ételek megóvása jelenti az igazi különbséget

Baktériumölő rendszer
A Whirlpool az antibakteriális megoldások terén piacvezető 
Microban®-nal karöltve kifejlesztett egy antibakteriális légszűrő 
rendszert: csúcstechnológia, amely segít elkerülni a kellemetlen 
szagok kialakulását a készülékben. A hűtőben lévő levegő át-
áramlik a csúcstechnológiára épülő szűrőn, amely antibakteriá-
lis Microban® hatást fejt ki. A Microban®-nal kezelt higiénikus 
szűrő kiszűri és megöli a bele kerülő, levegő által közvetített 
mikroorganizmusokat. A szűrő élettartama alatt – kb. hat hó-
napig – működik, ezután pedig a szűrő könnyen kicserélhető. 
A Whirlpool ventilátorral felszerelt vagy „multifl ow” techno-
lógiát alkalmazó amerikai rendszerű, kombi és kétajtós hűtői 
rendelkeznek antibakteriális rendszerrel.

Funkciók

Hőmérséklet-kijelzés
A digitális kijelzők a hűtőben és a fagyasztóban beállított hő-
mérséklet értékeket mutatják. 

Nagyméretű dolgok lefagyasztására szolgáló extra funkció 
Speciális üzemmód, amelyben a fagyasztó fokozottan üzemel.
24 órával előbb bekapcsolható, hogy ideális körülményeket te-
remtsen a kivételesen nehéz (pl. 12 kg-os) fagyasztandó dol-
gok számára.

Szekrénybe beépíthető sorozat A hűtőszekrény rész parti üzemmódja
Speciális 6 órás fokozott hűtőszekrény működési mód, amely
a hűtőt gyorsan lehűti a legalacsonyabb hőmérsékletre, hogy 
Ön gyorsan lehűthesse az italokat és a desszerteket, ha külön-
leges eseményre készül. 

Szabályozott hőmérsékletű rekesz 
Különleges rekesz, amelynek hőmérséklete kb. 3-5 °C-kal ala-
csonyabb, mint a hűtő többi részében lévő hőmérséklet. Ez je-
lentősen meghosszabbítja a friss ételek (hal és hús) tárolható-
ságát, miközben megmarad frissességük és tápértékük, anélkül, 
hogy fagyasztásra lenne szükség. 

Áramszünet riasztó
LED jelzés villog, ha a hőmérséklet a mélyhűtőben –9 fok fölé 
emelkedik.

A formatervezésnek köszönhető
intelligens helykihasználás

Új 2 in1 polc
Rugalmas polc, amely bármilyen igényt kielégít, az üvegek biz-
tonságos tárolásától kezdve a legkülönbözőbb ételek tárolásáig.
 
Üvegtartó polc az ajtóban
Akár 2 literes üvegek is tárolhatók az extra nagyméretű, legömbö-
lyített, átlátszó ajtópolcon, amely könnyen állítható és kivehető.

Zöldségfi ók és ütközővel ellátott polcok
A fi ókok és a polcok „biztonsági ütközővel” vannak a szekrény belse-
jéhez rögzítve, így akkor sem esnek ki, ha azokat teljesen kihúzzák.

Hőkezelt üvegpolcok
Extra erős üvegpolcok, amelyek könnyen kivehetők a tisztítás-
hoz, és pillanatok alatt a megfelelő magasságba állíthatók. 

Kiömlésgátló
A polcok szép, átlátszó műanyag élei egyben célszerű „kiömlés-
gátló” funkciót is betöltenek, megakadályozzák, hogy ha a hű-
tőben kiömlik valami, az lefolyjon az adott polcról. 

Zöldségtartó fi ókpár
Bőséges tárolóhely a gyümölcsök és zöldségek számára. Átlát-
szó, így egyetlen pillantással felmérheti, hogy mi hol van.
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• Kombinált hûtõ/fagyasztó
• 6. ÉRZÉK funkció
• „A+” energiaosztály
• LED belső világítás (ÚJ!)
• NO FROST működési mód
• Digitális kijelző

• Üvegpolcok
• Teljes bruttó térfogat (liter): 281
• Teljes hasznos térfogat (liter): 261
• Hûtô hasznos térfogat (liter): 198
• Fagyasztó hasznos térfogat (liter): 63
• Fagyasztó fi ókok száma: 3
• Fagyasztási kapacitás (kg/24 óra): 9
• Visszamelegedési idô (óra): 19

• Kombinált hûtõ/fagyasztó
• 6. ÉRZÉK funkció
• „A+” energiaosztály
• LED belső világítás (ÚJ!)

• Üvegpolcok
• Teljes bruttó térfogat (liter): 281
• Teljes hasznos térfogat (liter): 263
• Hûtô hasznos térfogat (liter): 198
• Fagyasztó hasznos térfogat (liter): 65
• Fagyasztó fi ókok száma: 3
• Fagyasztási kapacitás (kg/24 óra): 12
• Visszamelegedési idô (óra): 19

• Kombinált hûtõ/fagyasztó
• „A” energiaosztály
• 2 kompresszor

• Üvegpolcok
• Teljes bruttó térfogat (liter): 281
• Teljes hasznos térfogat (liter): 263
• Hûtô hasznos térfogat (liter): 198
• Fagyasztó hasznos térfogat (liter): 65
• Fagyasztó fi ókok száma: 3
• Fagyasztási kapacitás (kg/24 óra): 9
• Visszamelegedési idô (óra): 19

• Kombinált hûtõ/fagyasztó
• 6. ÉRZÉK funkció
• „A” energiaosztály
• NO FROST működési mód
• Digitális kijelző

• Üvegpolcok
• Teljes bruttó térfogat (liter): 281
• Teljes hasznos térfogat (liter): 261
• Hûtô hasznos térfogat (liter): 198
• Fagyasztó hasznos térfogat (liter): 63
• Fagyasztó fi ókok száma: 3
• Fagyasztási kapacitás (kg/24 óra): 9
• Visszamelegedési idô (óra): 19

Belsô ventilátor, Antibakteriális szűrő, Állítható polcok száma: 4, Ajtórekeszek 
száma: 4, Zöldségtartók száma: 2, Tojástartó (1x6-os), Gyorsfagyasztó gomb, 
Palacktartó

Mûszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh/év): 295,60
Teljesítményigény (W): 160
Klímaosztály: SN - T
Zajszint (dBA): 38
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 1770x540x545
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 1776x560x555

Állítható polcok száma: 4, Ajtórekeszek száma: 4, Zöldségtartók száma: 2,
Tojástartó (1x6-os), Gyorsfagyasztó gomb, Gyorsfagyasztó rekesz, Gyorshűtés gomb,  
Palacktartó, Nyitott hűtőajtó jelzés

Mûszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh/év): 284,70
Teljesítményigény (W): 160
Klímaosztály: SN - ST
Zajszint (dBA): 37
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 1770x540x545
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 1776x560x555

Állítható polcok száma: 4, Ajtórekeszek száma: 4, Zöldségtartók száma: 2,
Tojástartó (1x6-os), Gyorsfagyasztó gomb, Palacktartó

Mûszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh/év): 336,00
Teljesítményigény (W): 160
Klímaosztály: N - ST
Zajszint (dBA): 38
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 1770x540x545
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 1776x560x555

Belsô ventilátor, Állítható polcok száma: 4, Ajtórekeszek száma: 4, Zöldségtartók 
száma: 2, Tojástartó (1x6-os), Gyorsfagyasztó gomb, Palacktartó

Mûszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh/év): 310
Teljesítményigény (W): 160
Klímaosztály: SN - ST
Zajszint (dBA): 36
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 1770x540x545
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 1776x560x555

ART 763/NF/A+

ART 762/A+

ART 766/NFV

ART 483/4
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•  Beépíthetõ kombi
hûtõ/fagyasztó

• „A+” energiaosztály
• 1 kompresszor

• Üvegpolcok
• Teljes bruttó térfogat (liter): 281
• Teljes hasznos térfogat (liter): 263
• Hûtô hasznos térfogat (liter): 198
• Fagyasztó hasznos térfogat (liter): 65
• Fagyasztó fi ókok száma: 3
• Fagyasztási kapacitás (kg/24 óra): 6
• Visszamelegedési idô (óra): 19

•  Beépíthetõ kombi
hûtõ/fagyasztó

• „A” energiaosztály
• 1 kompresszor

• Üvegpolcok
• Teljes bruttó térfogat (liter): 281
• Teljes hasznos térfogat (liter): 263
• Hûtô hasznos térfogat (liter): 198
• Fagyasztó hasznos térfogat (liter): 65
• Fagyasztó fi ókok száma: 3
• Fagyasztási kapacitás (kg/24 óra): 6
• Visszamelegedési idô (óra): 19

•  Beépíthetõ kombi hûtõ,
fagyasztó rekesszel

• „A” energiaosztály
• 1 kompresszor
• 7-fokozatú termosztát

• Üvegpolcok
• Teljes bruttó térfogat (liter): 222
• Teljes hasznos térfogat (liter): 220
• Hûtô hasznos térfogat (liter): 178
• Fagyasztó hasznos térfogat (liter): 42
• Fagyasztási kapacitás (kg/24 óra): 36
• Visszamelegedési idô (óra): 15

•  Beépíthetõ kombi
hûtõ/fagyasztó

• „A” energiaosztály
• 1 kompresszor

• Üvegpolcok
• Teljes bruttó térfogat (liter): 281
• Teljes hasznos térfogat (liter): 263
• Hûtô hasznos térfogat (liter): 198
• Fagyasztó hasznos térfogat (liter): 65
• Fagyasztó fi ókok száma: 3
• Fagyasztási kapacitás (kg/24 óra): 6
• Visszamelegedési idô (óra): 19

Állítható polcok száma: 4, Ajtórekeszek száma: 4, Zöldségtartók száma: 2,
Tojástartó (1x6-os), Palacktartó

Mûszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh/év): 270
Teljesítményigény (W): 140
Klímaosztály: SN - ST
Zajszint (dBA): 36
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 1770x540x545
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 1776x560x555

Állítható polcok száma: 4, Ajtórekeszek száma: 4, Zöldségtartók száma: 2,
Megfordítható ajtónyitás

Mûszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh/év): 310
Teljesítményigény (W): 140
Klímaosztály: SN - ST
Zajszint (dBA): 37
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 1770x540x545
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 1776x560x555

Állítható polcok száma: 4, Ajtórekeszek száma: 4, Zöldségtartók száma: 2,
Tojástartó (1x6-os), Palacktartó

Mûszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh/év): 310
Teljesítményigény (W): 140
Klímaosztály: SN - ST
Zajszint (dBA): 36
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 1770x540x545
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 1776x560x555

Állítható polcok száma: 3, Ajtórekeszek száma: 3, Zöldségtartók száma: 1,
Tojástartó (1x6-os), Megfordítható ajtónyitás

Mûszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh/év): 281,00
Teljesítményigény (W): 110
Klímaosztály: N - ST
Zajszint (dBA): 35
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 1441x540x545
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 1443x560x550

ART 484/A/4

ART 767, ART 450/6 

ART 471/4

ART 768
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• Beépíthetõ hûtõ
• „A” energiaosztály
• Belsô ventilátor

• Üvegpolcok
• Automata/kézi leolvasztó rendszer
• 1 kompresszor
• Hômérsékletszabályozás:
 7-fokozatú termosztát (+Be/Ki)
• Teljes bruttó térfogat (liter): 321
• Teljes hasznos térfogat (liter): 320

• Beépíthetõ hûtõ
• „A+” energiaosztály
• Üvegpolcok

• 1 kompresszor
• Teljes bruttó térfogat (liter): 207
• Teljes hasznos térfogat (liter): 202
• Hûtô hasznos térfogat (liter): 184
• Fagyasztó hasznos térfogat (liter): 18
• Fagyasztási kapacitás (kg/24 óra): 2
• Visszamelegedési idô (óra): 10

• Beépíthetõ hûtõ
• „A+” energiaosztály
• Üvegpolcok

• 1 kompresszor
• Teljes bruttó térfogat (liter): 221
• Teljes hasznos térfogat (liter): 219

•  Beépíthetõ hûtõ,
fagyasztórekesszel

• „A+” energiaosztály
• Belsô ventilátor

• Üvegpolcok
• 1 kompresszor
• Teljes bruttó térfogat (liter): 297
• Teljes hasznos térfogat (liter): 296
• Hûtô hasznos térfogat (liter): 264
• Fagyasztó hasznos térfogat (liter): 32
• Fagyasztási kapacitás (kg/24 óra): 3
• Visszamelegedési idô (óra): 14

Antibakteriális szûrô, Polcok száma (a zöldségtartó fedôvel együtt): 7, Állítható 
polcok száma: 6, Ajtórekeszek száma: 5, Zöldségtartók száma: 2, Megfordítható 
ajtónyitás

Mûszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh/év): 175
Teljesítményigény (W): 80
Klímaosztály: SN - ST
Zajszint (dBA): 37
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 1770x540x545
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 1776x560x555

Polcok száma (a zöldségtartó fedôvel együtt): 4, Állítható polcok száma: 3,
Ajtórekeszek száma: 5, Zöldségtartók száma: 2, Tojástartó (1x6-os), Palacktartó
Megfordítható ajtónyitás

Mûszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh/év): 212
Teljesítményigény (W): 80
Klímaosztály: SN - ST
Zajszint (dBA): 36
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 1770x540x545
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 1776x560x555

Állítható polcok száma: 4, Ajtórekeszek száma: 5, Zöldségtartók száma: 2,
Tojástartó (1x6-os), Gyorsfagyasztó gomb, Hangjelzés hiba esetén

Mûszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh/év): 266
Teljesítményigény (W): 80
Klímaosztály: SN - ST
Zajszint (dBA): 35
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 1770x540x545
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 1776x560x555

Állítható polcok száma: 4, Ajtórekeszek száma: 5, Zöldségtartók száma: 2,
Tojástartó (1x6-os), Palacktartó

Mûszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh/év): 128
Teljesítményigény (W): 80
Klímaosztály: SN
Zajszint (dBA): 35
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 1220x540x545
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 1221x560x550

ARZ 001/A/5

ARG 737/A+/5

ARG 746/A

ARG 736/A/4
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Állítható polcok száma: 1, Ajtórekeszek száma: 3,
Zöldségtartók száma: 2, Tojástartó (1x6-os), Megfordítható 
ajtónyitás

Mûszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh/év): 175,20
Teljesítményigény (W): 100
Klímaosztály: N
Zajszint (dBA): 39
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 819x596x545
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 820x600x550

Mûszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh/év): 208,00
Teljesítményigény (W): 110
Klímaosztály: ST
Zajszint (dBA): 38
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 819x597x545

• Aláépíthetõ hûtõ, fagyasztó rekesszel
• „A+” energiaosztály
• Üvegpolcok

• 1 kompresszor
• Teljes bruttó térfogat (liter): 132
• Teljes hasznos térfogat (liter): 129
• Hûtô hasznos térfogat (liter): 111
• Fagyasztó hasznos térfogat (liter): 18

• Aláépíthető fagyasztó
• „A” energiaosztály

• Állítható hőmérséklet
• Gyorsfagyasztó gomb
• Vészjelző lámpa
• „Nyitott ajtó” jelzés
• Teljes bruttó térfogat (liter): 115
• Teljes hasznos térfogat (liter): 94

ARG 913/A+

AFB 827/A

Állítható polcok száma: 3, Ajtórekeszek száma: 3,
Zöldségtartók száma: 2, Tojástartó (1x6-os)

Mûszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh/év): 153
Teljesítményigény (W): 100
Klímaosztály: N
Zajszint (dBA): 37
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 819x596x545
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 820x600x550

• Aláépíthetõ hûtõ
• „A” energiaosztály
• Üvegpolcok

• 1 kompresszor
• Teljes bruttó térfogat (liter): 148
• Teljes hasznos térfogat (liter): 146

ARG 585/3

Állítható polcok száma: 1, Ajtórekeszek száma: 2,
Tojástartó (1x6-os)

Mûszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh/év): 197
Teljesítményigény (W): 70
Klímaosztály: N
Zajszint (dBA): 35
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 570x540x540
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 580x570x550

• Beépíthetõ mini hûtõ, fagyasztóval
• Üvegpolcok
• 1 kompresszor

• „B” energiaosztály
• Teljes bruttó térfogat (liter): 90
• Teljes hasznos térfogat (liter): 81
• Hûtô hasznos térfogat (liter): 65
• Fagyasztó hasznos térfogat (liter): 16

ART 204 LH

Állítható polcok száma: 3, Ajtórekeszek száma: 3, Zöldség-
tartók száma: 2, Tojástartó (1x6-os)

Mûszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh/év): 153
Teljesítményigény (W): 80
Klímaosztály: N
Zajszint (dBA): 38
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 873x540x545
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 874x560x550

• Beépíthetõ hûtõ
• „A” energiaosztály
• Üvegpolcok

• 1 kompresszor
• Teljes bruttó térfogat (liter): 151
• Teljes hasznos térfogat (liter): 147

ARG 341/1
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• Aláépíthető dupla fi ókos, széles hűtő
• 6. ÉRZÉK funkció
• „A+” energiaosztály

• Automatikus leolvasztórendszer
• 1 kompresszor
• Elektromos hőmérsékletszabályozás
• Teljes bruttó térfogat (liter): 174
• Teljes hasznos térfogat (liter): 170

• PROGRESSIVE DESIGN
• Bortároló fi ók
• „A” energiaosztály

• Automatikus leolvasztó rendszer
• 1 kompresszor
• Termosztátos hőmérséklet-beállítás 8-12 °C között
• Nemesfa tárolópolc
• Teljes bruttó térfogat (liter): 70
• Teljes hasznos térfogat (liter): 65

ARG 912

AGH 351/IX

Belső ventillátor, Antibakteriális szűrő, 1 polc, Tojástartó (1x6 db), Palacktartó, 
Gyorshűtés gomb, Hangjelzés hiba esetén

Mûszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh/év): 120.45
Teljesítményigény (W): 60
Klímaosztály: T
Zajszint (dBA): 38
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 815x896x545
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 820x900x550

Működésjelző lámpa, Ujjlenyomatmentes kivitel

Mûszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh/év): 143
Teljesítményigény (W): 50
Klímaosztály: ST
Zajszint (dBA): 44
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 350x900x547
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 2 db 688x860x550
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• ESSENCE DESIGN
• Beépíthetõ borhűtő
• Edzett üveg/inox front
•  Elektronikus

hõmérsékletszabályozás
6-18 °C között

• Fa tárolópolcok
•  Ujjlenyomat mentes

felület

• 1 kompresszor
• Teljes bruttó térfogat (liter): 105
• Teljes hasznos térfogat (liter): 101
• Állítható polcok száma: 4

• Aláépíthetõ borhűtő
• Fapolcok
• 1 kompresszor

• Termosztátos
 hõmérsékletszabályozás
• Teljes bruttó térfogat (liter): 148
• Teljes hasznos térfogat (liter): 146
• Állítható polcok száma: 3

• PROGRESSIVE DESIGN
• Beépíthetõ borhűtő
•  Edzett üveg elôlap,

nemesacél kerettel
•  Elektronikus

hõmérsékletszabályozás
6-18 °C között

• Fa tárolópolcok
•  Ujjlenyomat mentes

felület

• 1 kompresszor
• Teljes bruttó térfogat (liter): 105
• Teljes hasznos térfogat (liter): 101
• Állítható polcok száma:

Mûszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh/év): 328,5
Teljesítményigény (W): 100
Klímaosztály: SN - N
Zajszint (dBA): 39
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 687x560x555
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 690x561x560

Mûszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh/év): 146
Teljesítményigény (W): 80
Klímaosztály: N
Zajszint (dBA): 37
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 815x597x558
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm) 820x598x578

Mûszaki adatok:
Energiafogyasztás (kWh/év): 328,5
Teljesítményigény (W): 100
Klímaosztály: SN - N
Zajszint (dBA): 39
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 687x560x555
Beépítési méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 690x561x560

ARC 226

ARZ 000W

ARC 228
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A Whirlpool légkondícionáló berendezései mindig biztosítják Ön-
nek a kellemes környezeti hőmérsékletet, ideális légáramlatot, 
páratartalmat és sokoldalú szűrési rendszerrel garantálják a leve-
gő tisztaságát is. A készülékek kezelése egyszerű, megjelenésük 
esztétikus, működésük energiatakarékos és rendkívül csendes.
A készülékek néhány általános jellemzője:

6. ÉRZÉK funkció
A beltéri egység szenzorai alapján a készülék automatikusan 
határozza meg a helyiség hőmérsékletét, páratartalmát és
a hűtő/fűtő egység, a ventilátor és a páramentesítő működte-
tésével mindig optimális értéken tartja a környezetet.

Inverter technológia
A kompresszor működési frekvenciájának vezérlésével a hűtés/
fűtés akár 50%-kal gyorsabbá is válhat és a hagyományos ké-
szülékekhez képest akár 30% energia is megtakarítható, a be-
állított hőmérséklet nagyon pontos betartásával (+/- 0,5 °C).

Whirlpool klímaberendezések – innovatív ötletek 
az ideális környezetért

K L Í M Á K

Készülék AMD 030 AMD 031 AMD 032 AMD 033 AMD 034 AMD 036 AMD 037 AMD 010 AMD 011 AMD 012 AMD 013 AMD 014 AMD 016 AMD 017

Hűtőteljesítmény (W) 2052 2638 3429 5569 7034 2638+2638 2725+3517 2052 2638 3429 5569 7034 2638+2638 2726+3517

Fűtőteljesítmény (W) 2198 2755 3605 5862 7327 2814+2814 2814+3898 2198 2755 3605 5862 7327 2814+2814 2814+3898

Energiaosztály (hűtés/fűtés) A/A A/B A/D A/A A/B A/A A/A A/A A/B A/D A/A A/B A/A A/A

Zajszint (beltéri e.) dBA max. 34 35 37 46 49 35 37 34 35 37 46 49 35 37

Zajszint (kültéri e.) dBA 52 52 52 54 60 56 56 52 52 52 54 60 56 56

Páramentesítés (liter/óra) 0,8 1,2 1,5 2,4 2,7 1,2+2 1,2+1,5 0,8 1,2 1,5 2,4 2,7 1,2+2 1,2+1,5

Légteljesítmény (m3/óra) 420 420 450 800 960 460X2 460+600 420 420 450 800 960 460X2 460+600

6. Érzék funkció • • • • • • • • • • • • • •

Turbo hűtés (Jet) •/Jet •/Jet •/Jet •/Jet •/Jet •/Jet •/Jet •/Jet •/Jet •/Jet •/Jet •/Jet •/Jet •/Jet

Időzítő ki/be kapcs. (24 óra) • • • • • • • • • • • • • •

Hőmérséklet-kijelzés • • • • • • • • • • • • • •

Elalvás mód • • • • • • • • • • • • • •

Csak ventilátor üzemmód • • • • • • • • • • • • • •

Sebességfokozatok 3+auto 3+auto 3+auto 3+auto 3+auto 3+auto 3+auto 3+auto 3+auto 3+auto 3+auto 3+auto 3+auto 3+auto

Antibakteriális porszűrő • • • • • • • • • • • • • •

Fotokatalitikus szűrő - - - - - - - • • • • • • •

Ionszűrő • • • • • • • - - - - - - -

Aktívszén szűrő • • • • • • • - - - - - - -

Elektrosztatikus szűrő - - - - - - - • • • • • • •

Teljesítményigény, hűtés (W) 639 821 1068 1734 2191 1638 1943 639 821 1068 1734 2191 1638 1943

Teljesítményigény, fűtés (W) 609 808 1159 1623 2149 1558 1859 609 808 1159 1623 2149 1558 1859

Biztosíték (A) 5 5 7 10 13 10 13 5 5 7 10 13 10 13

Beltéri egység (Mag.xSzél.xMély.) (mm) 770x240x179 770x240x179 770x240x179 920x313x223 1025x315x227 820x270x215 820x270x215 770x240x179 770x240x179 770x240x179 920x313x223 1025x313x227 820x270x215 820x270x215

Kültéri egység (Mag.xSzél.xMély.) (mm) 715x482x240 715x482x240 715x482x240 830x637x285 832x702x312 832x702x312 832x702x312 715x482x240 715x482x240 715x482x240 830x637x285 832x702x312 832x702x312 832x702x312
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Készülék AMC 996 AMC 998 AMD 063 AMC 990 AMC 991 AMC 992 AMC 993 AMC 994 AMD 060 AMD 061 AMD 041 AMD 042 AMD 097

Hűtőteljesítmény (W) 2638 3576 2403x2+3458 2257 2667 3546 5275 6741 2784x2 2726+3605 2814 3517 3300

Fűtőteljesítmény (W) 2726 3810 2725x2+3722 2257 2842 3751 5862 7474 2784x2 2872+3634 3517 3869 1200

Energiaosztály (hűtés/fűtés) A/A A/A B/A A/ A/ A/B B/A B/C A/C B/C A/A A/A B

Zajszint (beltéri e.) dBA max. 37 41 38/38/41 33 37 41 44 46 37 37/42 42 42 54

Zajszint (kültéri e.) dBA 52 53 60 50 52 54 55 55 57 57 53 53 n.a.

Páramentesítés (liter/óra) 0,8 1,2 1,2/1,2/1,2 1,2 1,2 1,5 2,4 2,8 1,2+1,2 1,2+1,5 1,2 1,5 1

Légteljesítmény (m3/óra) 450 560 440-440-520 420 420 480 840 930 450x2 450/560 600 600 400

6. Érzék funkció • • • • • • • • • • • • •

Turbo hűtés (Jet) •/Turbo •/Turbo • •/Jet •/Jet •/Jet •/Jet •/Jet •/Jet •/Jet •/Turbo •/Turbo •

Időzítő ki/be kapcs. (24 óra) • • • • • • • • • • • • •

Hőmérséklet-kijelzés • • • • • • • • • • • • •

Elalvás mód • • • • • • • • • • • • -

Csak ventilátor üzemmód • • • • • • • • • • • • 2+auto

Sebességfokozatok 3+auto 3+auto 3+auto 3+auto 3+auto 3+auto 3+auto 3+auto 3+auto 3+auto 3+auto 3+auto 4

Antibakteriális porszűrő porszűrő porszűrő porszűrő porszűrő porszűrő porszűrő porszűrő porszűrő porszűrő porszűrő porszűrő porszűrő -

Fotokatalitikus szűrő • • • • • • • • • • HEPA HEPA -

Ionszűrő - - - - - - - - - - • • -

Aktívszén szűrő • • • • • • • • • • - - -

Elektrosztatikus szűrő - - - - - - - - - - - - -

Teljesítményigény, hűtés (W) 733 1037 2745 674 776 1072 1727 2240 1687 1936 657 951 1290

Teljesítményigény, fűtés (W) 733 1059 2440 625 776 1072 1599 2328 1658 1902 801 979 n.a.

Biztosíték (A) 5 5 30 5 5 5 10 13 10 10 10 10 20

Beltéri egység (Mag.xSzél.xMély.) (mm) 830x285x189 830x285x189 830x285x189 830x285x189 830x285x189 830x285x189 1020x310x228 1020x310x228 830x285x189 830x285x189 820x270x215 820x270x215 450x845x500

Kültéri egység (Mag.xSzél.xMély.) (mm) 848x540x320 848x540x320 1018x840x420 660x428x255 848x540x320 848x540x320 848x595x320 950x840x412 950x700x420 950x700x420 840x540x255 840x540x255

Elalvás mód
A légáramlás és hőmérséklet az alvás 8 órájának megfelelően auto-
matikusan változik, a mindenkori optimális értékek betartásával.

Jet funkció
A split klímák gyorshűtés funkciója nagy ventilátorsebességgel 
hűti a környezetet 18 °C-ra, függetlenül a korábban beállított 
értéktől.

Nagyhatékonyságú szűrőrendszer
Antibakteriális előszűrő, valamint - kiviteltől függően – elekt-
rosztatikus, katalitikus, negatív ionszűrő, aktívszenes, vagy 
pollencsapdás Hepa fi lter biztosítják, hogy környezetében a le-
vegő a legtisztább állapotú legyen, a klimatizált helyiségben 
történő tartózkodás teljes időtartamára.
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A Whirlpool  már évekkel ezelőtt felismerte, hogy nem elég 
kiváló minőségű készülékeket gyártani és szervizellátást 
nyújtani, a vásárlóknak nyújtott szolgáltatásokat tovább kell 
fejleszteni. 1998-ban életre hívta a Whirlpool Professional
– Wpro – termékcsaládot, mely a háztartási készülékek
használatát segíti még jobban, könnyebbé teszi tisztításu-
kat, segíti az optimális működést és jótékony hatással van 
a készülékek élettartamára is. Így nem csak a Whirlpool 
márkájú, hanem bármely háztartási készülékehz használha-
tó termékeket fejlesztettek ki.

Konyhai kiegészítők

Crisp tálak
A Crisp funkció a Whirlpool mikrohullámú sütôk egyedi jel-
lemzôje, amellyel mindössze pár perc alatt ropogós, tökéle-
tesen átsült ételeket készíthet. Amíg a mikrohullámok fôzik 
az ételt, a grill és az egyedülálló Crisp tál felülrôl és alulról 
pirítja az ételt.

Archetun edénykészlet
Német formatervező díjas, Matteo Thun által tervezett TVS 
edényszett, kívül és belül is tapadásgátló bevonattal. Indukci-
ós, halogén, kerámia és gáz főzőzónákra egyaránt ajánlott.

cikksz.: 481231018617

cikksz.: 481281719308

cikksz.: 481281719268
WOK 30 cm átmérő

cikksz.: 481281719279
Szószos tál egy fogóval 16 cm

cikksz.: 481281719278
Serpenyő 28cm

cikksz.: 481281719277
Lábas fedővel 20cm

cikksz.: 481931018539

cikksz.: 481246678428

W P R O

cikksz.: 481231019266
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Szilikonos sütőformák
Tapadásgátló tulajdonságának köszönhetően a formákat nem 
kell kivajazni és lisztezni. Ellenállnak a -40 °C és +280 °C kö-
zötti hőmérsékletnek, ezért használhatóak fagyasztókban, 
elektromos-, gáz – és mikrohullámú sütőkben is. Mosogatógép-
ben tisztíthatóak.

cikksz.: 481281729399
Sütőforma - szögletes

cikksz.: 481281729403
Sütőforma - macis

cikksz.: 481281729863
Szilikonlap - 38 x 30 cm

cikksz.: 481281729397
Sütőforma - kerek

cikksz.: 481281729401
Sütőforma - kuglóf

cikksz.: 481281729404
Sütőforma - muffi n

cikksz.: 481281729404
Sütőforma - muffi n

cikksz.: 481281729864
Sütőforma - bohóc

cikksz.: 481281729398
Sütőforma - gyümölcstorta

cikksz.: 481281729402
Sütőforma - gyümölcskenyér
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Origami tartozékok

Kávéfőző vízkőmentesítő
Hatékonyan távolítja a vízkőlerakódást. Helyreállítja a kávéfőző 
megfelelő működését és meghosszabbítja élettartamát. A mész-
kőfoltokat is eltávolítja, használható például jénai edények, vá-
zák stb. tisztításához is.

Kit - Kerámialap tisztítószett
Hatékonyan, karcolásmentesen tisztítja az indukciós, az üveg-
kerámia és az üveg főzőfelületeket. Foltmentes tisztaságot és 
tartós csillogást biztosító fi lmréteget képez. A szett tartalma 
egy tisztítószer, egy tisztítókés és egy penge.

Kit - Kerámialap tisztítókés (1 db kés + 1db penge/doboz)
A tisztítókés nélkülözhetetlen az üvegkerámia főzőlapokra rá-
égett maradékok eltávolítására.

Kit - Kerámialap tisztítókéshez pengeszett (10 darab/doboz)
10 rozsdamentes acél kaparópengét tartalmazó doboz.

cikksz.: 481231019037
AMC 958 grill-lap

cikksz.: 481281719201

cikksz.: 480131000011

cikksz.: 481281719472

cikksz.: 481969048044

cikksz.: 481281719474

cikksz.: 481281728162

cikksz.: 481231019038
AMC 959 lávakő lap

W P R O
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Active termékcsalád

Activ’ inox – Inox tisztítókrém – 250 ml
Tisztítja, védi és csillogóvá teszi a rozsdamentes acél felülete-
ket: vízálló védőréteget képez, amely megakadályozza a folto-
sodást. Nem karcol. cikksz.: 481281719473

Activ’ O – Hűtőtisztító spray – 500 ml
Eltünteti a piszokfoltokat és ételmaradékokat, használata után 
a hűtő illetve mélyhűtő kellemes citromillatú. Összetevőinek kö-
szönhetően csökkenti a lisztéria kockázatát. cikksz.: 481281719476

Activ’ O – Sütőtisztító spray – 500 ml
Hatékonyan eltünteti a rászáradt zsírokat, ételmaradékokat 
mind melegen, mind hidegen. Ideális sütők zsírtalanításához 
(valamint mikrohullámú sütők, öntisztító sütők), főzőlapok, 
grillezők, nyársak, kemencék tisztításához. Kellemes citromilla-
tot hagy. cikksz.: 481281719471

Activ’ vitro – Kerámialap tisztítókrém – 250 ml
Hatékonyan tisztítja a kerámia főzőlapokat és üvegeket. Vékony 
védőréteget hagy és megőrzi a csillogást anélkül, hogy karcolna 
vagy foltot hagyna. cikksz.: 480181700044

Activ’ O – Mikrohullámú sütő tisztító – 500 ml
Eltünteti a zsírlerakódásokat és szagtalanít. Makulátlanul ki-
tisztítja sütőjét belül és kívül egyaránt. cikksz.: 481281719469

Activ’ inox – Inox- és ablaktisztító spray – 400 ml
Tisztít és csillogóvá tesz, anélkül, hogy nyomot hagyna a rozs-
damentes acél felületeken: főzőlapok, tűzhely páraelszívók, 
sütők, hűtőszekrények. Üvegfelületen is rendkívül hatékony.
Citromillatú. Nem károsítja az ózonréteget. cikksz.: 480181700032

Wpro Natur tisztítószerek

Natur clean – Környezetbarát vízkőmentesítő – 500 ml
Új, környezetbarát készítmény, amely bármilyen felületről – pél-
dául rozsdamentes acél, műanyag, króm, csapok és fürdőszobai 
szerelvények – képes eltávolítani és megakadályozni a vízkőle-
rakódást. ECO-LABEL minősítéssel rendelkezik. cikksz.: 480181700143

Natur fridge – Környezetbarát hűtőtisztító – 500 ml
Különleges környezetbarát tisztító, amely a hűtőből eltávolítja 
az ételmaradékokat és kellemetlen szagokat. ECO-LABEL minő-
sítéssel rendelkezik. cikksz.: 480181700144

Natur inox – Környezetbarát inox-tisztító – 500 ml
Különleges összetevőinek köszönhetően a termék használatával 
a felületek megőrzik ragyogásukat. A rozsdamentes acélt csillo-
góvá teszi, és vízálló védőréteget képez rajta, amely megakadá-
lyozza a lerakódások és foltok kialakulását. cikksz.: 480181700145

Natur multi – Környezetbarát univerzális tisztító – 500 ml
Univerzális, környezetbarát tisztító, amely mindenfajta szeny-
nyeződést és zsírt kíméletlenül eltávolít bármilyen felület-
ről: munkalapok, páraelszívók, üvegfelületek, berendezések… 
ECO-LABEL minősítéssel rendelkezik. cikksz.: 480181700147

Natur vitro – Környezetbarát üveglaptisztító – 500 ml
Különleges összetevőinek köszönhetően hatékonyan tisztítja
az indukciós, az üvegkerámia és az üveg főzőlapokat. Védőréte-
get képez, nem karcol, így védi készülékét. cikksz.: 480181700148

Natur micro – Környezetbarát mikrohullámú sütő tisztító – 500 ml
Professzionális megoldás, amely alaposan eltávolítja a zsíros 
lerakódásokat és kellemetlen szagokat a mikrohullámú sütőből.
A készülék belső és külső felületein egyaránt használható. Szag-
talanít. cikksz.: 480181700146



Természetes, tiszta ivóvíz a csapból!

A víz alapvető létszükséglet az élethez és a jó egészséghez. 
Ahhoz, hogy egészségesek maradjunk napi kb. 2 l vizet kell 
elfogyasztanunk ezért fontos, hogy legyen egy megbízható 
vízforrásunk, ami mindig rendelkezésre áll. A Whirlpool bemu-
tatja a Purefi rst készüléket, az új vízkezelőt, amely gondosko-
dik az állandó tiszta, szűrt víz ellátásról, mivel a lakás ivóvíz 

rendszeréhez csatlakozik. A professzionális szűrőnek köszön-
hetően, a Purefi rst jelentősen csökkenti a szennyező anyagok 
mértékét, javítva az ivóvíz ízét és minőségét. Amennyiben 
Ön a környezetvédelméről is gondoskodni szeretne, a Pure-
fi rst tökéletes arra, hogy csökkentse a szállítás, raktározás 
és műanyag palack hulladék okozta mindenféle kellemetlen-
ségeket, és azt a fáradozást, amelyet Ön a környezet meg-
óvásáért tesz.

V Í Z T I S Z T Í T Ó

• A palackozott vízek árának töredékéért
• Azonnal és korlátlan mennyiségben
• Nem kell cipekedni, autózni
• Környezetbarát – nincsenek megmaradt fl akonok
• Gyorsan, egyszerűen, fúrás nélkül beköthető
• Esztétikus, kis helyigényű
• 96-100% hatásfok
• Klór, nehézfémek, baktériumok, szagok és üledékek szűrése
•  Könnyen cserélhető, aktívszenes szűrőpatron LED kontrollal,

ára csak 6.990,- (1000 liter vízhez)
•  Kihúzható adapterrel, akár nagyobb méretű edények töltésére

is alkalmas (pl. főzéshez)

• Asztali kivitel
• Direkt vízbekötés 
• Növelt szűrés és antibakteriális kapacitás
•  Hűtött-, szénsavval dúsított-, forró-, egészséges tiszta víz

PURE FIRST 

PURE EXPERIENCE 
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Beépíthető sütők Sütő-főzőlap kombináció

Mikrohullámú sütők és galéria termékcsoport termékei

Elektromos üvegkerámia és indukciós főzőlapok

600 mm 390 mm
503 mm568 mm

462 mm

322 mm

140 mm

• Valamennyi beépíthető sütőhöz

•  Állószekrénybe építhető mikrohul-
lámú sütők (mélység: 54 cm)

•  AVM 965 páraelszívóval kombinált mikrohullámú sütő

•  ACM 701, ACM 702, ACM 703 •  ACM 707, AKT 836,
AKT 892, AKT 895

•  Állószekrénybe építhető mikrohul-
lámú sütők (mélység: 49 cm)

•  Felsőszekrénybe építhető mikrohul-
lámú sütők (szélesség: 50 és 60 cm)

•  AMW 711

•  AKT 836 LX

•  ACE 010 •  ACE 100

• AKP 335 aláépíthető sütőhöz • AKM 888

•  Melegentartó fi ók
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Gázfőzőlapok

Domino modellek
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• AKM 260, AKM 268 IX •  AKM 520, AKM 524

•  AKM 441, AKR 302 •  AKT 424 NB •  AKT 464, AKT 476 • AKT 617, AKT 699

•  AKT 325 •  AKT 326 •  AKT 301, AKT 305, AKT 310,
AKT 315, AKT 320 IX

• ACM 712

•  AKT 797 IX

•  AKM 983, AKT 842 BA •  AKT 806, AKT 809, AKT 813, AKT 821, 
AKT 860,AKT 863, AKT 864

Beépíthető mosogatók és mosógép

•  Valamennyi 60 cm-es
kezelőpaneles modellhez

•  Valamennyi 60 cm-es
teleajtós modellhez

•  Valamennyi 45 cm-es
kezelőpaneles modellhez
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Páraelszívók
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•  Valamennyi 45 cm-es
teleajtós modellhez

• AWO D 062 • AKR 998 • AKR 995

• AKR 968 • AKR 966 • AKR 951/1 IX

• AKR 890 • AKR 809 • AKR 804 • AKR 799

• AKR 803 • AKR 672 IX NB • AKR 686, AKR 981 IX • AKR 666

• AKR 950/1 IX

Beépíthető mosogatók és mosógép
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Beépíthető hűtők
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• AKR 643 • AKR 641 WH • AKR 606 • AGH 351 IX

• ARC 226, ARC 228 • ARG 736, ARG 737• ARG 340, ARG 341 • ARG 912

• ARG 585-3, ARG 913, AFB 827

•  ART 767, ART 766, ART 763,
ART 483-4, ART 484-A-4,
ART 471-4, ART 450-6

•  ART 768 •  ARZ 000 W•  ARZ 001 A 5

• ARG 746 A • ART 204 LH • ART 488

B E É P Í T É S I  R A J Z O K
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A WPRO márkát a háztartásigép-gyártás te-
rületén a világ élvonalában álló Whirlpool

fejlesztette ki. A háztartásigépek világában szerzett tapasz-
talatunknak köszönhetôen a WPRO a minôség, a megbízha-
tóság és a hatékonyság szinonímája. Az ágazat szakemberei
javasolják a WPRO-termékeket a háztartásigépek karbantartá-
sához. A WPRO olyan termékcsalád, amely segít abban, hogy 
a háztartásigépek a legjobb szolgáltatást nyújtsák. A WPRO 
márkajelzéssel ellátott tartozékok és tisztító eszközök hasz-
nálata könnyû, ezek környezetbarát termékek, és megfelelnek 
az európai szabványoknak (www.wpro.hu).

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Minden kérdésére választ kaphat
A Whirlpool az Ön kényelmét szolgáló, magas szintû szemé-
lyes gondoskodást és fi gyelmet garantáló márkaszerviz háló-
zatot biztosít az Ön számára. Ez azt jelenti, hogy a minôség 
felfedezésén túl a tökéletes nyugalom érzését is megismerheti.
Az ügyfélszolgálati központban közvetlen vonalon érheti el
a Whirlpool szakembereket, akik teljes körû tájékoztatást nyúj-
tanak a Whirlpool készülékekrôl és azok funkcióiról, praktikus 
tanácsokat adnak a készülékek mindennapi használatával kap-
csolatban, valamint felvilágosítással szolgálnak a márkaszer-
vizekrôl és a kiterjesztett garanciáról. Kérem, tekintse meg
a Whirlpool website-ját: www.whirlpool.hu/szerviz.

MÁRKASZERVIZEK

A márkaszervizek minôsége
Európa-szerte számos Whirlpool márkaszerviz mûködik, ahol
a javítást a Whirlpool készülékekre szakosodott, a gyártó által ki-
képzett szakemberek végzik, akik eredeti Whirlpool alkatrészeket 
használnak, és mindenkor azonnal rendelkezésre állnak. Magyar-
országi ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat_whirlpool@esense.hu.
Szervizhálózatunk kiemelt szolgáltatásaival áll az Ön rendelkezé-
sére, legyen akár beüzemelés, garancia utáni javítás, a készülékek 
használatához illetve karbantartásához szükséges kiemelt minô-
ségû kiegészítôk forgalmazása. Számunkra fontos, hogy terméke-
ink a legnagyobb megelégedettség mellett, a lehetô leghosszabb 
ideig álljanak az Önök szolgálatában.



Whirlpool Vevőszolgálat
és Márkaszerviz

központi telefonszám (eSense Zrt.)
06-40-109-109

Whirlpool Magyarország Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 91-93.

Tel.: (36-1) 382-7500, fax: (36-1) 382-7538
www.whirlpool.hu

Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállaunk!
Az adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki adatok változásának jogát korlátlanul fenntartjuk!

A katalógusban szereplő termékválaszték az év során változhat.


