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BEVEZETŐ

Az elmúlt 21 évben a Whirlpool a nagy-
háztartási gépek piacának egyik vezető 
vállalatává nőtte ki magát. Ez a siker a 
folyamatos kutatásnak és innovációnak kö-
szönhető, illetve az olyan design és funkci-
onális megoldásoknak, melyek a fogyasztók 
szolgálatában állnak. Új design trendek, a 
technológiai és társadalmi fejlődés, vala-
mint a háztartási szokások változása mind 
hatással vannak és inspirálják a Whirlpool 
termékfejlesztőit. Minden egyes lépéssel 
fokozható az egyszerűség és tartósság, le-
tisztultabb és vonzóbb megjelenés alakít-
ható ki, és a mindennapi használhatóság is 
kifi nomultabb és érzékenyebb.

ÉLVEZETET NYÚJTÓ KÉSZÜLÉKEK
A Whirlpoolnál a készülékek megjelené-
se és ergonómiája elválaszthatatlan egy-
mástól. Ezáltal vagyunk képesek olyan 
intelligens készülékeket tervezni, melyek 
elengáns megjelenésükkel és komoly tech-
nikai tudásukkal kényelmesebbé varázsol-
ják életét. A teljes körű térbeli szemlé-
letnek köszönhetően olyan megoldásokat 
kínálunk, mint a kívülről fi noman hajló 
hűtőajtók, melyek tovább növelik a táro-
lási kapacitást. A készülékeket az elegáns, 
funkcionális design és megjelenés, valamint
a minőségi anyagok használata jellemzi.
A termékválasztékban számos formájú, szí-

nű és méretű termék megtalálható, mely-
nek köszönhetően könnyedén alakíthatja 
ki álmai otthonát, bármekkora tér áll is 
rendelkezésére.

6. ÉRZÉK TECHNOLÓGIA: AZ 
INNOVÁCIÓ ÉS INTUÍCIÓ 
TALÁLKOZÁSA

A Whirlpoolnál állandóan keressük azokat
a megoldásokat, melyekkel egy lépéssel a ma 
technológiája előtt járhatunk, folyamatosan 
kutatva a technológia határait egy olyan 
innovatív szemléletmódot kialakítva ezzel, 
mellyel a legintuitívabb és legintelligensebb 
készülékeket alkothatjuk meg. Ennek köszön-
hetően fejlesztettük ki a Whirlpool 6. ÉRZÉK 
technológiát, mely érzékeli és alkalmazkodik 
a külső körülményekhez, képessé téve ezzel 
Önt arra, hogy a folyamat minden elemét
a leghatékonyabb módon irányítsa.

TEGYE KÉNYELMESEBBÉ ÉLETÉT AZ ÉLENJÁRÓ, KIFINOMULT 
DESIGN ÉS A KIVÁLÓ TELJESÍTMÉNY ÖTVÖZETÉVEL 
TÖBB ÉVES INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYEKÉPP
A WHIRLPOOL TERMÉKVÁLASZTÉKA ÚGY LETT MEGALKOTVA,
HOGY MINDEN EGYES KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA SORÁN
A LEGJOBB TELJESÍTMÉNYT, HATÉKONYSÁGOT ÉS KÉNYELMET NYÚJTSA.
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A mostani gazdasági-társadalmi helyzetben 
minden vállalatnak szerepet kell vállalnia 
abban, hogy a bolygónkat még zöldebbé 
tegyük. A Whirlpool kiveszi részét ebből a 
folyamatból azzal, hogy megalkotta a Green 
Generation termékcsaládot: a környezetün-
ket leginkább kímélő készülékek családját. 
Előnyt kovácsolva a 6. ÉRZÉK technológiá-
ból, ezek a készülékek ötvözik a kiemelkedő
teljesítményt és a kivételesen takarékos 
erőforrás-felhasználást. Ezzel garantálják 
a legjobb teljesítményt a legtakarékosabb 
energia- és vízfogyasztás mellett. Kímélik 
az Ön pénztárcáját, egyúttal védik termé-
szeti környezetünket! Mindezek mellett eze-
ket a készülékeket nézni is kellemes érzés. 
Ötvözik az egyszerűséget és a kifi nomultsá-
got, a természetesen könnyed megjelené-
süknek köszönhetően élvezet a használatuk.
A Green Generation termékcsalád találkozik 
azzal a vágyával, hogy tegyen valamit a kör-
nyezetünk megóvásáért. Álljon itt egy-egy 
példa a készülékek széles választékára, a 
Green Generation termékcsalád tagjai közül.

„ZÖLD” MOSÁS
A Whirlpool Green Generation mosógépe 
nagyszerű, környezetbarát teljesítményt 
kínál A-30%-os energiamegtakarítással.
A 6. ÉRZÉK technológia érzékeli a betöltött 
ruha mennyiségét és automatikusan beál-
lítja hozzá a szükséges erőforrásokat annak 
megfelelően, hogy közel 50% időt, energiát 
és vizet takarítsunk meg. Mindezek mellett 
javaslatot tesz a szükséges mosószer meny-
nyiségére is. A mosószer a mosás költségé-
nek tetemes részét teszi ki, és sokan többet 
használnak belőle, mint amennyi szükséges 
lenne. A 6. ÉRZÉK technológia megoldja ezt 
a problémát, hiszen felajánlja, hogy meny-
nyi az a mosószer mennyiség, mely elegen-
dő, ezzel csökkentve kiadásait, és kímélve a 
könyezetet egyszerre. A melegvíz-csatlako-
zásnak köszönhetően a készüléket napkollek-
torokkal vagy egyéb alternatív energiaforrá-
sokkal felmelegített vízzel is használhatjuk, 
megtakarítva ezzel akár 60% energiát.

MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY, MINI-
MÁLIS ERŐFESZÍTÉS
Az új Green Generation mosogatógépek 
ötvözik az ergonómiát a legjobb tisztítá-
si teljesítménnyel és energia hatékony-
sággal. A PowerClean Max technológia az 
extra erős szórófejek segítségével a lehető 
legnagyobb területen tisztít, így még egy 
makacsan szennyezett tepsit is tökéletesen 
elmosogat bármilyen kézi előmosogatás és 
súrolás nélkül. A 6. ÉRZÉK technológia ér-
zékeli a vízben lévő szennyeződés mérté-
két, és a mosogatási ciklust ehhez igazítja 
annak megfelelően, hogy ezalatt a víz-, 
energia- és időfelhasználást optimalizálva 
közel 50% erőforrás megtakarítást érjen el. 
Mindezek mellett a melegvíz csatlakozás-
nak köszönhetően az energia felhasználás 
70%-kal csökken, azáltal, hogy szolár cellá-
val vagy egyéb alternatív erőforrásal felme-
legített vizet is használhatunk.

MAXIMÁLIS FRISSESSÉG 4-SZER 
HOSSZABB IDEIG
A 6. ÉRZÉK Fresh Control alulfagyasztós hű-
tőszekrény a Whirlpool Green Generation 
termékcsaládjának legújabb tagjaként akár 
4-szer hosszabb ideig megőrzi az ételek  
frissességét. Mindemellett a 6. ÉRZÉK Fresh 
Control készülék fenntartja az ideális pára-
tartalmat annak érdekében, hogy megőrizze 
az ételek természetes nedvességtartalmát 
és minimalizálja a pazarlást azáltal, hogy 
állandóan fi gyeli a hőmérséklet változását, 
5-ször gyorsabban állítja vissza a szükséges 
hőmérsékletet, mint a hagyományos hűtő-
szekrények. Ez a kiemelkedő teljesítmény 
egyedülálló környezetbarát jellemzőkkel 
párosul: a 6. ÉRZÉK Fresh Control hűtőszek-
rény a leginkább energiatakarékos készülék 
a piacon. Az A++ energiaosztályú modellek 
45%-os, míg az A+ energiaosztályú model-
lek 25%-os megtakarítást jelentenek.

BEVEZETŐ

6. ÉRZÉK TECHNOLÓGIA ÉS AZ INNOVÁCIÓ ZÖLD ARCA
A WHIRLPOOL INNOVÁCIÓS TÖREKVÉSEI
TALÁLKOZNAK AZ ÖN KÖRNYEZETET MEGÓVÓ SZÁNDÉKÁVAL
A TERMÉKVÁLASZTÉKUNK LEGINKÁBB KÖRNYEZETBARÁT
KÉSZÜLÉKEI ESETÉBEN.
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6. ÉRZÉK TECHNOLÓGIA
A Whirlpool egyedülálló 6. ÉRZÉK 

technológiája folyamatosan igazodik a hő-
mérséklet változásokhoz, érzékeli, beállítja 
és szabályozza a hőmérsékletet, hogy az éte-
lek megjelenése, illata és íze valóban friss 
maradjon. A 6. ÉRZÉK funkció automatikusan 
bekapcsol, amikor: nagy mennyiségű élel-
miszert pakolnak be a hűtőbe és/vagy a fa-
gyasztóba; a hűtő és/vagy fagyasztó ajtaját 
hosszú ideig nyitva hagyják; hosszan tartó 
áramkimaradás történt, amely a készülék hő-
mérsékletének olyan szintre való emelkedé-
sét idézte elő, amely nem biztosítja az élel-
miszerek biztonságos tárolását.

6. ÉRZÉK FRESH CONTROL
A Whirlpool egyedülálló 6. ÉRZÉK 

Fresh Control vezérlés technológiája szabályoz-
za a hőmérsékletet és a páratartalmat, hogy a 
legjobb körülményeket biztosítsa a hosszan – 
akár 4-szer hosszabb ideig* - tartó frissességet.

ENERGIATA-
KARÉKOSSÁG

A Whirlpool A+++ energiaosztályú alul- és 
felülfagyasztós, az A++ osztályú egyajtós, 
valamint az A+ osztályú Side by Side hűtő-
szekrényei a piacon kapható legtakarékosabb 
készülékek közé tartoznak.

GREEN GENERATION 
Ez a címke, amelyet a 

Whirlpool a legjobb környezetbarát készülé-
keinek ad, garantálja azt, hogy az adott ké-
szülék az osztályában legjobb teljesítményt 
és erőforrás takarékosságot biztosítja. 

AUTOMATIKUS HŰTŐTÉRLEOLVASZTÁS
A hűtőtér leolvasztása teljesen automati-
kusan történik. A hűtőtér belsejének hátsó 
falán megjelenő vízcseppek jelzik azt, ami-
kor éppen automatikus leolvasztás zajlik.
A leolvasztásból származó víz automatikusan 
lefolyik és egy tálcán gyűlik össze, ahonnan 
azután elpárolog.

TÖBBÉ NINCS SZÜK-
SÉG LEOLVASZTÁSRA

A Whirlpool amerikai típusú készülékei a 
kényelmes Teljes NoFrost rendszert alkal-
mazzák, amely megakadályozza a hűtőtér 
jegesedését, ezért soha sem kell azt leol-
vasztani. Az alul és felülfagyasztós hűtőknél 
a NoFrost technológia biztosítja a hűtött 
levegő keringtetését a tárolóterületek körül, 
és megakadályozza a jegesedést; így teljesen 
kiküszöbölik a leolvasztás szükségességét. 

OPTIMÁLIS LEVEGŐKERINGTETÉS
A Multifl ow rendszer és az ultra-hatékony 

ventilátor egyenletes hűtött levegőt kering-
tet a hűtőtérben, tisztán és higiénikusan 
tartja a levegőt, így optimális tárolási felté-
teleket teremt.

ANTIBAKTERIÁLIS 
SZŰRŐ

A Microban® társasággal, az antibakteri-
ális megoldások piacvezetőjével közösen 
kidolgozott levegőszűrő rendszer csökken-
ti a kellemetlen szagokat és a baktériumok 
elszaporodását a teljes hűtőtérben. A szűrő 
egyszerűen cserélhető félévente.

GYORSFAGYASZTÁS FUNKCIÓ
Ennek a funkciónak a használata akkor ajánlott, 
amikor nagyon nagy mennyiségű lefagyasztan-
dó élelmiszert helyez be a fagyasztótérbe. Ezt 
a funkciót 24 órával a friss élelmiszerek lefa-
gyasztása előtt kell bekapcsolni.

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

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

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

HŰTŐSZEKRÉNY AJTAJA NYITVA 
RIASZTÁS
A hűtőajtó szimbóluma villogva felgyullad, 
és hangjelzés hallható. A riasztás akkor kap-
csol be, ha a hűtőszekrény ajtaja 2 percnél 
tovább marad nyitva. 

SZABADSÁG (VAKÁCIÓ) ÜZEMMÓD
Ez a funkció hosszabb távollét esetén aján-
lott. A szimbólum világítása azt jelzi, hogy 
a hűtőtér hőmérséklete sokkal magasabb 
lesz. A funkció bekapcsolása után vegye ki a 
hűtőtérből a romlandó élelmiszereket, majd 
tartsa csukva az ajtót. A hűtőtérben olyan 

AMI A HŰTŐSZEKRÉNYEKRE ÁLTALÁBAN JELLEMZŐ:* 

* Készülékeink felszereltsége modelltől függetlenül változhat

HŰTŐSZEKRÉNYEK
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hőmérséklet uralkodik, körülbelül 12 °C, 
hogy minimális energiafogyasztás mellett 
ne penészedjen a hűtő és ne keletkezzenek 
kellemetlen szagok. A fagyasztótér viszont 
bekapcsolva marad: ez tehát továbbra is a 
megszokott módon használható.

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

   LED VILÁGÍTÁS
Az új felülről-lefele világító LED világítás bi-
zonyos típusoknál kétszer fényesebb, mint a 
hagyományos hűtővilágítás, emellett 4-szer 
kevesebb energiát fogyaszt. **

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

SPECIÁLIS REKESZEK
ÉS AJTÓPOLCOK:
0-4 °C frissentartó rekesz: speciális rekesz, 
amelyben alacsonyabb a hőmérséklet és ideá-
lisak a tárolási feltételek a gyorsan romlandó 
élelmiszerek számára, mint például hús és hal.

0 °C frissentartó rekesz: 
kifejezetten az alacsony hőmérséklet és a meg-
felelő páratartalom tartását szolgálja annak 
érdekében, hogy tovább eltarthatók legyenek a 
friss élelmiszerek (például a húsok, halak, gyü-
mölcsök és téli zöldségek).

Tejtermék rekesz: Speciálisan leválasztott 
rekesz olyan élelmiszerek tárolására, mint 
például a vaj. A rekeszben ezek az élelmi-
szerek jobban elállnak, és nem keverednek 
a szagok. A kettős ajtó könnyű hozzáférést 
tesz lehetővé.

Nagy zöldségtároló állítható elválasz-
tólappal: Nagyméretű, típustól függően 32 
illetve 39 liter kapacitású gyümölcs- és zöld-
ségtároló, amely beállítható elválasztó lappal 
szerelhető fel. Az osztólap ketté nyitva kisebb 
tárolóvá alakítható kényes dolgok tárolásá-
hoz, mint például a szőlő vagy az egres.

Snack rekesz: Bizonyos típusoknál egy ki-
egészítő harmadik zöldségtartó található a 
hűtőtérben a tárolási lehetőségek kiteljesí-
tése érdekében.

Gourmet doboz: Külön rekesz az olyan 
ételekhez, mint a sajtok és füstölt húsok, 
Microban® kezelésének köszönhetően meg-
akadályozza a baktériumok és szagok hű-
tőben való szétterjedését. Megjegyzés: a 
Microban® védelem kiegészíti, de nem he-
lyettesíti a helyes higiéniai gyakorlatot. 

Mély ajtópolcok: Extra-mély (130 mm) pol-
cok, amelyek nem csökkentik a zöldségtároló 
méretét. Ideálisan használhatók üvegekhez 
és gyümölcslevekhez és hasznos osztóval 
rendelkeznek, hogy a kisebb dolgok is a he-
lyükön maradjanak.

Maximális térfogatú ajtópolcok: Egyedül-
álló kétsoros ajtópolcok a hűtő-fagyasztó 
termékcsalád csúcstípusainál. A nagyméretű 
2 literes üvegek tarthatók a hátsó sorban, 
előttük pedig a fél literes üvegek és dobozos 
italok kapnak helyet.

XXL fagyasztó fi ókok: A Whirlpool alulfa-
gyasztós készülékekben lévő extra-nagymére-
tű fagyasztó fi ók ideális a nagyméretű dolgok 
számára, illetve gazdaságos helykihasználást 
tesz lehetővé különböző alakú és méretű étel-
tároló dobozok tárolásakor.

Pizza és XS ajtópolcok: Egyedülállóan új-
szerű polcok a Whirlpool hűtő-fagyasztók fa-
gyasztóinak ajtajában: a pizzapolc ideális a 
fagyasztott pizzák és készételek számára, az 
XS polc pedig tökéletes a kisebb jégkrémek 
vagy rövidital-poharak számára.

INOX PALACKTARTÓ
A palackozott nemes borok ideális tárolása a 
vízszintes helyzet, ezt teremti meg.

GOMBZÁR
Ez a funkció megakadályozza, hogy bárki is 
akaratlanul módosítsa a beállításokat, vagy 
kikapcsolja a készüléket.

MEGFORDÍTHATÓ AJTÓNYITÁS
Az amerikai típusú hűtőszekrények kivételé-
vel a Whirlpool hűtőszekrények megfordít-
ható ajtónyitásúak. A készülék ajtónyitásá-
nak megfordítása nem minősül garanciális 
beavatkozásnak, azonban a művelet során 
felmerülő esetleges műszaki nehézségek mi-
att javasoljuk a Márkaszerviz igénybevételét 
ennek elvégzésére! A vásárló vagy más kí-
vülálló által történő beavatkozásból eredő 
meghibásodások elhárítása nem tartozik a 
jótállási javítások közé, ezekért cégünk nem 
tud garanciális felelősséget vállalni.

100% CFC-MENTES ÉS HFC-MENTES
Az összes Whirlpool hűtőberendezés tel-
jes mértékben CFC-mentes és HFC-mentes a 
vállalat környezetvédelmi politikájával össz-
hangban.

* Természetes „Nature Fresh” tartók nélküli azonos hűtővel összehasonlítva 
** normál izzóval összehasonlítva

HŰTŐSZEKRÉNYEK
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ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. Érzék funkció
• Inox ajtószín, szálcsiszolt rejtett fogantyú
• „A+” energiaosztály
• Elektronikus vezérlés, LED-kijelző
• Teljes NoFrost (jegesedésmentes) rendszer
• Külső víz- és jégadagoló
•  505 l hasznos térfogat

(325 l hűtő-, 180 l fagyasztótér)

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Multifl ow teljes légáramlás
Antibakteriális szűrő
Gyorsfagyasztás funkció
Snack; 0-4 °C frissentartó rekesz
Zöldségtartó; inox palactartó
„Nyitott ajtó” jelzés

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 453
Klímaosztály: T
Zajszint (dBA): 45
Nettó készüléktömeg (kg): 110
Készülékméret: 1780x902x700
(Mag.xSzél.xMély.) mm

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. Érzék funkció
• Fehér ajtószín, szálcsiszolt rejtett fogantyú
• „A+” energiaosztály
• Elektronikus vezérlés, LED-kijelző
• Teljes NoFrost (jegesedésmentes) rendszer
• Külső víz- és jégadagoló
•  505 l hasznos térfogat

(325 l hűtő-, 180 l fagyasztótér)

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Multifl ow teljes légáramlás
Antibakteriális szűrő
Gyorsfagyasztás funkció
Snack; 0-4 °C frissentartó rekesz
Zöldségtartó; inox palactartó
Gyümölcstartó rekesz az ajtóban
„Nyitott ajtó” jelzés

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 453
Klímaosztály: T
Zajszint (dBA): 45
Nettó készüléktömeg (kg): 121
Készülékméret: 1780x902x700
(Mag.xSzél.xMély.) mm

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. Érzék funkció
•  Tükrös fekete ajtószín, szálcsiszolt rejtett 

fogantyú
• „A+” energiaosztály
• Elektronikus vezérlés, LED-kijelző
• Teljes NoFrost (jegesedésmentes) rendszer
• Külső víz- és jégadagoló
•  505 l hasznos térfogat

(325 l hűtő-, 180 l fagyasztótér)

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Multifl ow teljes légáramlás
Antibakteriális szűrő
Gyorsfagyasztás funkció
Snack; 0-4 °C frissentartó rekesz
Zöldségtartó; inox palactartó
Gyümölcstartó rekesz az ajtóban
„Nyitott ajtó” jelzés

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 453
Klímaosztály: T
Zajszint (dBA): 45
Nettó készüléktömeg (kg): 121
Készülékméret: 1780x902x700
(Mag.xSzél.xMély.) mm

WSN5586 A+X

WSG5588 A+W

WSG5588 A+M

AMERIKAI TÍPUSÚ HŰTŐSZEKRÉNYEK
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ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. Érzék funkció
• Acélszürke ajtószín, szálcsiszolt ívelt fogantyú
• „A+” energiaosztály
• Elektronikus vezérlés, LED-kijelző
• Teljes NoFrost (jegesedésmentes) rendszer
•  542 l hasznos térfogat

(335 l hűtő-, 207 l fagyasztótér)

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Multifl ow 3D légáramlás
Antibakteriális szűrő
Gyorsfagyasztás funkció
Zöldségtartó
„Nyitott ajtó” jelzés

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 486
Klímaosztály: T
Zajszint (dBA): 45
Nettó készüléktömeg (kg): 95,5
Készülékméret: 1780x902x740
(Mag.xSzél.xMély.) mm

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. Érzék funkció
• Acélszürke ajtószín, szálcsiszolt ívelt fogantyú
• „A+” energiaosztály
• Elektronikus vezérlés, LED-kijelző
• Teljes NoFrost (jegesedésmentes) rendszer
• Külső víz- és jégadagoló
•  515 l hasznos térfogat

(335 l hűtő-, 180 l fagyasztótér)

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Multifl ow 3D légáramlás
Antibakteriális szűrő
Gyorsfagyasztás funkció
Zöldségtartó
„Nyitott ajtó” jelzés

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 457
Klímaosztály: T
Zajszint (dBA): 45
Nettó készüléktömeg (kg): 98
Készülékméret: 1780x902x740
(Mag.xSzél.xMély.) mmw

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. Érzék funkció
• Acélszürke ajtószín, szálcsiszolt rejtett fogantyú
• „A+” energiaosztály
• Elektronikus vezérlés, LED-kijelző
• Teljes NoFrost (jegesedésmentes) rendszer
• Külső víz- és jégadagoló
•  515 l hasznos térfogat

(335 l hűtő-, 180 l fagyasztótér)

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Multifl ow 3D légáramlás
Antibakteriális szűrő
Gyorsfagyasztás funkció
Snack; 0-4 °C frissentartó rekesz
Zöldségtartó
„Nyitott ajtó” jelzés

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 457
Klímaosztály: T
Zajszint (dBA): 45
Nettó készüléktömeg (kg): 103
Készülékméret: 1780x902x690
(Mag.xSzél.xMély.) mm

WSF5511 A+NX

WSC5541 A+NX

WSF5574 A+NX

AMERIKAI TÍPUSÚ HŰTŐSZEKRÉNYEK
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ALAPTULAJDONSÁGOK:
• „A” energiaosztály
• Termosztátos hőmérséklet-beállítás
• Teljes NoFrost (jegesedésmentes) rendszer
•  215 l hasznos térfogat

(165 l hűtő-, 50 l fagyasztótér)
• Biztonsági üvegpolcok, átlátszó fagyasztófi ókok
• 3 kg/nap fagyasztókapacitás, 8 óra tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Multifl ow légáramlás
Ventilátor
Normál méretű zöldségtartó
Megfordítható ajtónyitás

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 303
Klímaosztály: N
Zajszint (dBA): 43
Nettó készüléktömeg (kg): 60
Készülékméret: 1687x554x569
(Mag.xSzél.xMély.) mm

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. Érzék Fresh Control funkció
• „A++” energiaosztály
• Elektronikus hőmérséklet-beállítás LED kijelző
• Automatikus hűtőtér leolvasztás
• NoFrost (jegesedésmentes) fagyasztórész
•  320 l hasznos térfogat

(223 l hűtő-, 97 l fagyasztótér) 
•  LED belső világítás
•  Biztonsági üvegpolcok, átlátszó fagyasztófi ókok
•  12 kg/nap fagyasztókapacitás, 12 óra tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Multifl ow teljes légáramlás
Ventilátor antibakteriális szűrővel
Gyorshűtés és gyorsfagyasztás funkció
Nagy méretű zöldségtartó
Megfordítható ajtónyitás

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 245
Klímaosztály: N - T
Zajszint (dBA): 42
Nettó készüléktömeg (kg): 65
Készülékméret: 1895x595x640
(Mag.xSzél.xMély.) mm

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. Érzék Fresh Control funkció
• „A++” energiaosztály
• Elektronikus hőmérséklet-beállítás, LCD kijelző
• Automatikus hűtőtér leolvasztás
• NoFrost (jegesedésmentes) fagyasztórész
•  345 l hasznos térfogat

(238 l hűtő-, 107 l fagyasztótér) 
• LED belső világítás
•  Nanotechnológiás üvegpolcok, átlátszó 

fagyasztófi ókok
• 12 kg/nap fagyasztókapacitás, 12 óra tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Multifl ow teljes légáramlás
Ventilátor antibakteriális szűrővel
Gyorsfagyasztás funkció
Vakáció és parti üzemmód
0 °C frissentartó rekesz, nagy méretű zöldségtartó 
elválasztóval
Pizzatartó és fagylattartó a fagyasztóban
„Nyitott ajtó” jelzés
Megfordítható ajtónyitás

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 256
Klímaosztály: N - T
Zajszint (dBA): 42
Nettó készüléktömeg (kg): 67
Készülékméret: 1895x595x680
(Mag.xSzél.xMély.) mm

WBE2211 NFW

WBE33522 A++NFCX

WBC35692 A++NFCX

ALULFAGYASZTÓS HŰTŐSZEKRÉNYEK
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WBC37152 A++X - inox készülékszín
WBC37152 A++W - fehér készülékszín

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• „A++” energiaosztály
• Termosztátos hőmérséklet-beállítás
• Automatikus hűtőtér leolvasztás
•  367 l hasznos térfogat

(244 l hűtő-, 123 l fagyasztótér) 
• Biztonsági üvegpolcok, átlátszó fagyasztófi ókok
• 4 kg/nap fagyasztókapacitás, 24 óra tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Ventilátor antibakteriális szűrővel
Nagy méretű zöldségtartó elválasztóval,
Nature Fresh minőségmegőrző tasakkal
Pizzatartó és fagylattartó a fagyasztóban
Megfordítható ajtónyitás

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 255
Klímaosztály: N - T
Zajszint (dBA): 39
Nettó készüléktömeg (kg): 65
Készülékméret: 1895x595x680
(Mag.xSzél.xMély.) mm

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. Érzék Fresh Control funkció
• „A++” energiaosztály
• Elektronikus hőmérséklet-beállítás, LED-kijelző
• Automatikus hűtőtér leolvasztás
•  365 l hasznos térfogat

(242 l hűtő-, 123 l fagyasztótér) 
• LED belső világítás
• Biztonsági üvegpolcok, átlátszó fagyasztófi ókok
• 13 kg/nap fagyasztókapacitás, 24 óra tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Multifl ow teljes légáramlás
Ventilátor antibakteriális szűrővel
Gyorsfagyasztás funkció
Nagy méretű zöldségtartó
Pizzatartó és fagylattartó a fagyasztóban
Áramkimaradás jelzés
Megfordítható ajtónyitás

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 252
Klímaosztály: N - T
Zajszint (dBA): 39
Nettó készüléktömeg (kg): 67
Készülékméret: 1895x595x640
(Mag.xSzél.xMély.) mm

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. Érzék Fresh Control funkció
• „A+++” energiaosztály
• Elektronikus hőmérséklet-beállítás, LCD-kijelző
• Automatikus hűtőtér leolvasztás
•  334 l hasznos térfogat

(223 l hűtő-, 111 l fagyasztótér) 
• LED belső világítás
• Biztonsági üvegpolcok, átlátszó fagyasztófi ókok
• 13 kg/nap fagyasztókapacitás, 24 óra tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Multifl ow teljes légáramlás
Ventilátor antibakteriális szűrővel
Gyorsfagyasztás funkció
Vakáció és parti üzemmód
Kihúzható zöldségtartó fi ók, nagy méretű 
zöldségtartó elválasztóval
Áramkimaradás, „Nyitott ajtó” jelzés
Megfordítható ajtónyitás

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 160
Klímaosztály: N - T
Zajszint (dBA): 39
Nettó készüléktömeg (kg): 73
Készülékméret: 1895x595x680
(Mag.xSzél.xMély.) mm

WBC37152 A++X, W

WBC37552 A++DFCX

WBC34463 A+++DFCX

ALULFAGYASZTÓS HŰTŐSZEKRÉNYEK

WHIRLPOOL WBC34463WHIRLPOOL WBC34463
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WBE31138 A++XF - inox készülékszín 
WBE31138 A++WF - fehér készülékszín   

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• „A++” energiaosztály
• Termosztátos hőmérséklet-beállítás
• Automatikus hűtőtérleolvasztás
•  305 l hasznos térfogat

(194 l hűtő-, 111 l fagyasztótér)
• Biztonsági üvegpolcok, átlátszó fagyasztófi ókok
• 4,5 kg/nap fagyasztókapacitás, 24 óra tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Ventilátor antibakteriális szűrővel
Nagy méretű zöldségtartó elválasztóval,
Nature Fresh minőségmegőrző tasakkal
Megfordítható ajtónyitás

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 230
Klímaosztály: N - T
Zajszint (dBA): 39
Nettó készüléktömeg (kg): 59
Készülékméret 1750x595x640
(Mag.xSzél.xMély.) mm

WBE34138 A++XF - inox készülékszín 
WBE34138 A++WF - fehér készülékszín  

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• „A++” energiaosztály
• Termosztátos hőmérséklet-beállítás
• Automatikus hűtőtérleolvasztás
•  341 l hasznos térfogat

(225 l hűtő-, 116 l fagyasztótér)
•  Biztonsági üvegpolcok, átlátszó fagyasztófi ókok
•  4,5 kg/nap fagyasztókapacitás, 24 óra tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Ventilátor antibakteriális szűrővel
Nagy méretű zöldségtartó elválasztóval,
Nature Fresh minőségmegőrző tasakkal
Megfordítható ajtónyitás

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 234
Klímaosztály: N - ST
Zajszint (dBA): 39
Nettó készüléktömeg (kg): 63
Készülékméret: 1875x595x640
(Mag.xSzél.xMély.) mm

WBE37132 A++XF - inox készülékszín 
WBE37132 A++WF - fehér készülékszín 

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• „A++” energiaosztály
• Termosztátos hőmérséklet-beállítás
• Automatikus hűtőtérleolvasztás
•  365 l hasznos térfogat

(254 l hűtő-, 111 l fagyasztótér)
• Biztonsági üvegpolcok, átlátszó fagyasztófi ókok
• 4,5 kg/nap fagyasztókapacitás, 24 óra tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Ventilátor antibakteriális szűrővel
Nagy méretű zöldségtartó elválasztóval,
Nature Fresh minőségmegőrző tasakkal
Megfordítható ajtónyitás

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 248
Klímaosztály: N - T
Zajszint (dBA): 39
Nettó készüléktömeg (kg): 68
Készülékméret: 2000x595x640
(Mag.xSzél.xMély.) mm

WBE31138 A++XF, WF

WBE34138 A++XF, WF

WBE37132 A++XF, WF

ALULFAGYASZTÓS HŰTŐSZEKRÉNYEK
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WBE2618 A+X - inox készülékszín 
WBE2618 A+W - fehér készülékszín     

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• „A+” energiaosztály
• Termosztátos hőmérséklet-beállítás
• Automata hűtőtérleolvasztás
•  258 l hasznos térfogat

(189 l hűtő-, 69 l fagyasztótér)
• Biztonsági üvegpolcok, átlátszó fagyasztófi ókok
• 3,5 kg/nap fagyasztókapacitás, 24 óra tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Nagy méretű zöldségtartó
Megfordítható ajtónyitás

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 259
Klímaosztály: N - ST
Zajszint (dBA): 38
Nettó készüléktömeg (kg): 50
Készülékméret: 1560x595x640
(Mag.xSzél.xMély.) mm

WBE3112 A+X - inox készülékszín 
WBE3112 A+W - fehér készülékszín     

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• „A+” energiaosztály
• Termosztátos hőmérséklet-beállítás
• Automatikus hűtőtérleolvasztás
•  311 l hasznos térfogat

(195 l hűtő-, 116 l fagyasztótér)
• Biztonsági üvegpolcok, átlátszó fagyasztófi ókok
• 4 kg/nap fagyasztókapacitás, 24 óra tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Nagy méretű zöldségtartó
Megfordítható ajtónyitás

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 299
Klímaosztály: N - ST
Zajszint (dBA): 39
Nettó készüléktömeg (kg): 59
Készülékméret: 1750x595x640
(Mag.xSzél.xMély.) mm

WBE3412 A+X - inox készülékszín 
WBE3412 A+W - fehér készülékszín    

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• „A+” energiaosztály
• Termosztátos hőmérséklet-beállítás
• Automatikus hűtőtérleolvasztás
•  342 l hasznos térfogat

(226 l hűtő-, 116 l fagyasztótér)
• Biztonsági üvegpolcok, átlátszó fagyasztófi ókok
• 4,5 kg/nap fagyasztókapacitás, 24 óra tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Nagy méretű zöldségtartó
Megfordítható ajtónyitás

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 310
Klímaosztály: N - ST
Zajszint (dBA): 39
Nettó készüléktömeg (kg): 63
Készülékméret: 1895x595x640
(Mag.xSzél.xMély.) mm

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• „A+” energiaosztály
• Termosztátos hőmérséklet-beállítás
• Automatikus hűtőtérleolvasztás
•  371 l hasznos térfogat

(255 l hűtő-, 116 l fagyasztótér)
• Biztonsági üvegpolcok, átlátszó fagyasztófi ókok
• 4,5 kg/nap fagyasztókapacitás, 24 óra tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Nagy méretű zöldségtartó
Megfordítható ajtónyitás

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 321
Klímaosztály: N - ST
Zajszint (dBA): 39
Nettó súly (kg): 67
Méretek: 2000x595x640
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

WBE2618 A+X, W

WBE3112 A+X, W

WBE3412 A+X, W

WBE3712 A+WF
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ALAPTULAJDONSÁGOK:
• „A+” energiaosztály
• Termosztátos hőmérséklet-beállítás
• Automatikus hűtőtér leolvasztás
•  318 l hasznos térfogat

(230 l hűtő-, 88 l fagyasztótér) 
• Biztonsági üvegpolcok
• 4 kg/nap fagyasztókapacitás, 30 óra tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Ventilátor antibakteriális szűrővel
Nagy méretű zöldségtartó elválasztóval,
Nature Fresh minőségmegőrző tasakkal
Megfordítható ajtónyitás

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 288
Klímaosztály: N - T
Zajszint (dBA): 39
Nettó készüléktömeg (kg): 54
Készülékméret: 1725x595x640
(Mag.xSzél.xMély.) mm

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• „A++” energiaosztály
• Termosztátos hőmérséklet-beállítás
• Automatikus hűtőtér leolvasztás
•  318 l hasznos térfogat

(230 l hűtő-, 88 l fagyasztótér) 
• Biztonsági üvegpolcok
• 4 kg/nap fagyasztókapacitás, 30 óra tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Ventilátor antibakteriális szűrővel;
Frissentartó rekesz; nagy méretű zöldségtartó 
elválasztóval, Nature Fresh minőségmegőrző tasakkal
Megfordítható ajtónyitás

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 226
Klímaosztály: N - T
Zajszint (dBA): 39
Nettó készüléktömeg (kg): 55
Készülékméret: 1725x595x640
(Mag.xSzél.xMély.) mm

WTE3813 A+X - inox készülékszín 
WTE3813 A+W - fehér készülékszín     

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• „A+” energiaosztály
• Termosztátos hőmérséklet-beállítás
• Automatikus hűtőtér leolvasztás
•  380 l hasznos térfogat

(289 l hűtő-, 91 l fagyasztótér) 
• Biztonsági üvegpolcok
• 4,5 kg/nap fagyasztókapacitás, 22 óra tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Ventilátor antibakteriális szűrővel
Két átlátszó zöldségtartó
Megfordítható ajtónyitás
Dobozos üdítőital tároló

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 314
Klímaosztály: N - ST
Zajszint (dBA): 38
Nettó készüléktömeg (kg): 67
Készülékméret: 1735x715x660
(Mag.xSzél.xMély.) mm

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. Érzék Fresh Control funkció • „A+” 
energiaosztály • Elektronikus hőmérséklet-
beállítás, LCD kijelző • Automatikus hűtőtér 
leolvasztás • NoFrost (jegesedésmentes) 
fagyasztórész • 361 l hasznos térfogat
(294 l hűtő-, 67 l fagyasztótér) • LED belső 
világítás • Biztonsági üvegpolcok • 6 kg/nap 
fagyasztókapacitás, 14 óra tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Multifl ow teljes légáramlás; Ventilátor 
antibakteriális szűrővel; Gyorshűtés és 
gyorsfagyasztás funkció; Vakáció és parti 
üzemmód; Frissentartó rekesz; nagy méretű 
zöldségtartó; Pizzatartó a fagyasztóban;
„Nyitott ajtó” jelzés; Megfordítható ajtónyitás

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 321
Klímaosztály: N - T
Zajszint (dBA): 42
Nettó készüléktömeg (kg): 67
Készülékméret: 1895x595x680
(Mag.xSzél.xMély.) mm

WTE3113 A+W

WTE31132 A++X

WTE3813 A+X, W

WTC3746 A+NFCX

FELÜLFAGYASZTÓS HŰTŐSZEKRÉNYEK
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ALAPTULAJDONSÁGOK:
• „A” energiaosztály
• Termosztátos hőmérséklet-beállítás
• Automatikus hűtőtér leolvasztás
•  155 l hasznos térfogat

(115 l hűtő-, 40 l fagyasztótér) 
• Biztonsági üvegpolcok
• 2,5 kg/nap fagyasztókapacitás, 9 óra tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Normál méretű zöldségtartó
Megfordítható ajtónyitás

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 253
Klímaosztály: N
Zajszint (dBA): 39
Nettó készüléktömeg (kg): 36
Készülékméret: 1230x500x580
(Mag.xSzél.xMély.) mm

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• „A” energiaosztály
• Termosztátos hőmérséklet-beállítás
• Automatikus hűtőtér leolvasztás
•  235 l hasznos térfogat

(187 l hűtő-, 48 l fagyasztótér) 
• Biztonsági üvegpolcok
• 2,5 kg/nap fagyasztókapacitás, 12 óra tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Normál méretű zöldségtartó
Megfordítható ajtónyitás

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 299
Klímaosztály: ST
Zajszint (dBA): 40
Nettó készüléktömeg (kg): 45,4
Készülékméret: 1440x540x611
(Mag.xSzél.xMély.) mm

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• „A+” energiaosztály
• Termosztátos hőmérséklet-beállítás
• Automatikus hűtőtér leolvasztás
•  235 l hasznos térfogat

(187 l hűtő-, 48 l fagyasztótér) 
• Biztonsági üvegpolcok
• 2,5k g/nap fagyasztókapacitás, 16 óra tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Normál méretű zöldségtartó
Megfordítható ajtónyitás

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 226
Klímaosztály: N - ST
Zajszint (dBA): 40
Nettó készüléktömeg (kg): 45
Készülékméret: 1440x540x611
(Mag.xSzél.xMély.) mm

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• „A+” energiaosztály
• Termosztátos hőmérséklet-beállítás
• Automatikus hűtőtér leolvasztás
•  252 l hasznos térfogat

(199 l hűtő-, 53 l fagyasztótér) 
• Biztonsági üvegpolcok
• 2,5 kg/nap fagyasztókapacitás, 19 óra tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Normál méretű zöldségtartó
Megfordítható ajtónyitás

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 226
Klímaosztály: SN - ST
Zajszint (dBA): 39
Nettó készüléktömeg (kg): 50
Készülékméret: 1645x550x545
(Mag.xSzél.xMély.) mm

ARC 1800

ARC 2223

ARC 2253

WTE2511 A+W

FELÜLFAGYASZTÓS HŰTŐSZEKRÉNYEK
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ALAPTULAJDONSÁGOK:
• „A+” energiaosztály
• Termosztátos hőmérséklet-beállítás
• Automatikus hűtőtér leolvasztás
• 323 l hasznos hűtőtérfogat 
• Biztonsági üvegpolcok

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Nagy méretű zöldségtartó
Megfordítható ajtónyitás

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 146
Klímaosztály: SN - T
Zajszint (dBA): 40
Nettó készüléktömeg (kg): 56
Készülékméret: 1590x596x626
(Mag.xSzél.xMély.) mm

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• „A++” energiaosztály
• Termosztátos hőmérséklet-beállítás
• Automatikus hűtőtér leolvasztás
• 323 l hasznos hűtőtérfogat 
• Biztonsági üvegpolcok

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Nagy méretű zöldségtartó
Megfordítható ajtónyitás

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 110
Klímaosztály: SN - T
Zajszint (dBA): 40
Nettó készüléktömeg (kg): 56
Készülékméret: 1590x596x626
(Mag.xSzél.xMély.) mm

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• „A+” energiaosztály
• Termosztátos hőmérséklet-beállítás
• Automatikus hűtőtér leolvasztás
• 374 l hasznos hűtőtérfogat 
• Biztonsági üvegpolcok

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Nagy méretű zöldségtartó
Megfordítható ajtónyitás

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 153
Klímaosztály: SN - T
Zajszint (dBA): 40
Nettó készüléktömeg (kg): 64
Készülékméret: 1790x596x626
(Mag.xSzél.xMély.) mm

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. Érzék Fresh Control funkció
• „A+” energiaosztály
• Elektronikus hőmérséklet-beállítás, LED kijelző
• Automatikus hűtőtér leolvasztás
• 374 l hasznos hűtőtérfogat 
• LED belső világítás
• Biztonsági üvegpolcok

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Multifl ow teljes légáramlás
Ventilátor antibakteriális szűrővel
Két átlátszó zöldségtartó
Vízszintes helyzetű palacktartó
Megfordítható ajtónyitás

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 153
Klímaosztály: SN - T
Zajszint (dBA): 40
Nettó készüléktömeg (kg): 64
Készülékméret: 1790x596x626
(Mag.xSzél.xMély.) mm

WME1610 A+W

WME16102 A++W 

WME1820 A+W

WME1866 A+DFCX

EGYAJTÓS HŰTŐSZEKRÉNYEK
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ALAPTULAJDONSÁGOK:
• „A+” energiaosztály
• Termosztátos hőmérséklet-beállítás
• Automatikus hűtőtér leolvasztás
• 118 l hasznos térfogat
• 103 l hasznos hűtőtérfogat
• 15 liter fagyasztó térfogat
• 2 kg/nap fagyasztókapacitás, 10 óra tartási idő
• Biztonsági üvegpolcok

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Két kisméretű zöldségtartó

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 175
Klímaosztály: N - ST
Zajszint (dBA): 39
Nettó készüléktömeg (kg): 32
Készülékméret: 850x550x580
(Mag.xSzél.xMély.) mm

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• „A” energiaosztály
• Termosztátos hőmérséklet-beállítás
• Automatikus hűtőtér leolvasztás
• 240 l hasznos hűtőtérfogat
• Biztonsági üvegpolcok

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Normál méretű zöldségtartó

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 164
Klímaosztály: N - ST
Zajszint (dBA): 40
Nettó készüléktömeg (kg): 45
Készülékméret: 1430x550x580
(Mag.xSzél.xMély.) mm

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• „A+” energiaosztály
• Termosztátos hőmérséklet-beállítás
• Automatikus hűtőtér leolvasztás
• 223 l hasznos térfogat
• 208 l hasznos hűtőtérfogat
• 15 liter fagyasztó térfogat
• 2 kg/nap fagyasztókapacitás, 10 óra tartási idő
• Biztonsági üvegpolcok

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Normál méretű zöldségtartó

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 204
Klímaosztály: N - ST
Zajszint (dBA): 40
Nettó készüléktömeg (kg): 46
Készülékméret: 1430x550x580
(Mag.xSzél.xMély.) mm

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• „A+” energiaosztály
• Termosztátos hőmérséklet-beállítás
• Automatikus hűtőtér leolvasztás
• 276 l hasznos hűtőtérfogat 
• Biztonsági üvegpolcok

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Nagy méretű zöldségtartó
Megfordítható ajtónyitás

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 139
Klímaosztály: SN - ST
Zajszint (dBA): 40
Nettó készüléktömeg (kg): 48
Készülékméret: 1390x596x626
(Mag.xSzél.xMély.) mm

ARC104/1/A+

WM1500 W

WM1550 A+W

WME1410 A+W

EGYAJTÓS HŰTŐSZEKRÉNYEK
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FAGYASZTÓSZEKRÉNYEK ÉS FAGYASZTÓLÁDÁK

6. ÉRZÉK TECHNOLÓGIA
A Whirlpool egyedülálló 6. ÉRZÉK 

technológiája folyamatosan igazodik a hő-
mérséklet változásokhoz, érzékeli, beállítja 
és szabályozza a fagyasztó hőmérsékletet.
A 6. ÉRZÉK funkció automatikusan bekapcsol, 
gyakori ajtónyitások alkalmával, illetve ha 
nagy mennyiségű élelmiszert helyeznek be a 
fagyasztóba, és mindaddig aktív marad, amíg 
nem alakulnak ki a behelyezett élelmiszerek 
optimális lefagyasztásához szükséges fel-
tételek, mégpedig a fagyasztás minőség és 
az energiafogyasztás közötti helyes kompro-
misszum útján.

ENERGIATAKARÉ-
KOSSÁG

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

ECO FUNKCIÓ
Az Eco Funkció további erőforrás-takarékos-
ságot biztosít, amikor a fagyasztót csak rész-
legesen tölti fel.

TELJES NOFROST 
RENDSZER

A Teljes NoFrost technológia csökkenti a pá-
ratartalmat a fagyasztó belsejében, így meg-
akadályozza a jegesedést, és teljesen felesle-
gessé teszi a leolvasztást.

KÖNNYÍTETT AJTÓNYITÁS
Egy könnyen nyitható, kezelhető fogantyú, 
valamint a fagyasztószekrény/láda belsejé-
ben illetve környezetében lévő légnyomás 
kiegyenlítésére szolgáló szabadalmaztatott 
levegőszelep-rendszer egyedülálló kombi-
nációja, amelynek segítségével 9-szer köny-
nyebben nyitható az ajtó, mint a normál 
típusoknál.

ÁTTETSZŐ FIÓKOK
Egy pillantással áttekintheti, hogy mi van a 
fi ókban, és az új áttetsző fi ók előlapján lévő 
ételnaptár segítségével nyomon követheti az 
ételek tárolási idejét.

JÉGZÓNA
Jól kezelhető tálca a jégtálcák és jégkoc-
ka-zacskók higiénikus tárolására. A kis fi ók 
felhasználható gyümölcsök, például bogyós 
gyümölcsök és egyéb kis dolgok gyors fa-
gyasztására is.

KOMPAKT FIÓKOK
A kicsi és közepes méretű dolgok tökéletes 
elrendezéséhez. A gyakran használt élelmi-
szerekhez ideálisak, mint például egy heti 
adag kenyér. A fi ókok könnyen kivehetők, 
tisztíthatók.

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

BIZTONSÁGI KOSÁR
Ügyes helyhasznosító megoldás, amely meg-
oldja a kis, kényes dolgok tárolásának prob-
lémáját, és megakadályozza a szagok átter-
jedését.

AMI A WHIRLPOOL FAGYASZTÓKRA ÁLTALÁBAN JELLEMZŐ:*

* Készülékeink felszereltsége modelltől függetlenül változhat
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ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. Érzék funkció • „A+” energiaosztály • Elektroni-
kus hőmérséklet-beállítás • Gazdaságos (ECO) beállí-
tási lehetőség • 310 l hasznos fagyasztótérfogat
• 18 kg/nap fagyasztókapacitás • 33 óra tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Gyorsfagyasztó funkció; 2 fagyasztókosár; Ellensú-
lyozott fedél; Belső világítás; Biztonsági zár

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 288
Klímaosztály: SN-T
Zajszint (dBA): 41
Nettó készüléktömeg (kg): 44
Készülékméret mm: 881x1120x642
(Mag.xSzél.xMély.)

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. Érzék funkció • „A+” energiaosztály • Elektronikus hőmérséklet-beállítás
• Gazdaságos (ECO) beállítási lehetőség • 388 l hasznos fagyasztótérfogat
• 19 kg/ nap fagyasztókapacitás • 37 óra tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Gyorsfagyasztó funkció; 4 fagyasztókosár; Ellensúlyozott fedél;
Belső világítás; Biztonsági zár

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 332
Klímaosztály: SN-T
Zajszint (dBA): 41
Nettó készüléktömeg (kg): 54
Készülékméret (Mag.xSzél.xMély.) mm: 881x1345x642

ALAPTULAJDONSÁGOK:
6. Érzék funkció • „A+” energiaosztály • Elektronikus hőmérséklet-beállítás
• LED-kijelzés • Gazdaságos (ECO) beállítási lehetőség • Space+ helytakarékos 
kivitel 310 l hasznos fagyasztótérfogat  • 18 kg/nap fagyasztókapacitás
• 33 óra tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Egyedülálló Turbo ventilátor; Gyorsfagyasztó funkció; Gyorsfagyasztás aut. 
kikapcsolás; 2 fagyasztókosár (Turbo és Eco); Belső világítás; Biztonsági zár

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 288
Klímaosztály: SN - T
Zajszint (dBA): 41
Nettó készüléktömeg (kg): 39
Készülékméret (Mag.xSzél.xMély.) mm: 881x1120x642

WH3210 A+E

WH3910 A+E WH3213 A+ET

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. Érzék funkció • „A++” energiaosztály • Elek-
tronikus hőmérséklet-beállítás • Gazdaságos (ECO) 
beállítási lehetőség • 225 l hasznos fagyasztó-
térfogat • 23 kg/nap fagyasztókapacitás • 50 óra 
tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Gyorsfagyasztó funkció; 2 fagyasztókosár; Ellensú-
lyozott fedél; Belső világítás; Biztonsági zár

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 183
Klímaosztály: SN-T
Zajszint (dBA): 40
Nettó készüléktömeg (kg): 38
Készülékméret mm: 881x1120x642
(Mag.xSzél.xMély.)

WH2310 A++E

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. Érzék funkció • „A+” energiaosztály • Elek-
tronikus hőmérséklet-beállítás • Gazdaságos (ECO) 
beállítási lehetőség • 204 l hasznos fagyasztó-
térfogat • 15 kg/nap fagyasztókapacitás • 36 óra 
tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Gyorsfagyasztó funkció; 1 fagyasztókosár; Ellensú-
lyozott fedél; Biztonsági zár

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 234
Klímaosztály: SN-T
Zajszint (dBA): 41
Nettó készüléktömeg (kg): 30
Készülékméret mm: 865x806x642
(Mag.xSzél.xMély.)

WH2010 A+E
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FAGYASZTÓSZEKRÉNYEK

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• „A++” energiaosztály
• Elektronikus hőmérséklet-beállítás, LED-kijelzés
• 202 l hasznos fagyasztótérfogat 
• 24 kg/nap fagyasztókapacitás; 33 óra tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
2 normál és 2 MAX méretű fi ók
2 rekesz lehajtható ajtóval
Gyorsfagyasztó funkció
Kézi leolvasztás
Megfordítható ajtónyitás

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 193
Klímaosztály: SN - T
Zajszint (dBA): 41
Nettó készüléktömeg (kg): 63
Készülékméret: 1590x596x626
(Mag.xSzél.xMély.) mm

WVE16102 A++W

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• „A+” energiaosztály
• Termosztátos hőmérséklet-beállítás
• 235 l hasznos fagyasztótérfogat 
• 24 kg/nap fagyasztókapacitás; 22 óra tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
3 normál és 2 MAX méretű fi ók
2 rekesz lehajtható ajtóval
Gyorsfagyasztó funkció
Kézi leolvasztás
Megfordítható ajtónyitás

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 281
Klímaosztály: SN - T
Zajszint (dBA): 42
Nettó készüléktömeg (kg): 71
Készülékméret: 1790x596x626
(Mag.xSzél.xMély.) mm

WVE1820 A+W

WVE1862 A+NFX

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. Érzék funkció
• „A+” energiaosztály
• Elektronikus hőmérséklet-beállítás, LED-kijelző
• NoFrost (jegesedésmentes) működés
• 228 l hasznos fagyasztótérfogat 
• 18 kg/nap fagyasztókapacitás; 24 óra tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
3 normál és 2 MAX méretű fi ók
2 rekesz lehajtható ajtóval
Gyorsfagyasztó funkció
Megfordítható ajtónyitás

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 303
Klímaosztály: SN - T
Zajszint (dBA): 43
Nettó készüléktömeg (kg): 70
Készülékméret: 1790x596x626
(Mag.xSzél.xMély.) mm
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FAGYASZTÓSZEKRÉNYEK

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• „A” energiaosztály
• Termosztátos hőmérséklet-beállítás
• 165 l hasznos fagyasztótérfogat 
• 8 kg/nap fagyasztókapacitás; 17 óra tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
6 átlátszó fagyasztófi ók
Kézi leolvasztás
Megfordítható ajtónyitás

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 249
Klímaosztály: N-ST
Zajszint (dBA): 40
Nettó készüléktömeg (kg): 50
Készülékméret: 1430x550x580
(Mag.xSzél.xMély.) mm

WV1500 W

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• „A+” energiaosztály
• Termosztátos hőmérséklet-beállítás
• 170 l hasznos fagyasztótérfogat 
• 20 kg/nap fagyasztókapacitás; 23 óra tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
1 normál és 2 MAX méretű fi ók
2 rekesz lehajtható ajtóval
Gyorsfagyasztó funkció
Kézi leolvasztás
Megfordítható ajtónyitás

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 234
Klímaosztály: SN - ST
Zajszint (dBA): 40
Nettó készüléktömeg (kg): 55
Készülékméret: 1390x596x626
(Mag.xSzél.xMély.) mm

WVE1410 A+W

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• „A+” energiaosztály
• Termosztátos hőmérséklet-beállítás
• 202 l hasznos fagyasztótérfogat 
• 24 kg/nap fagyasztókapacitás; 33 óra tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
2 normál és 2 MAX méretű fi ók
2 rekesz lehajtható ajtóval
Gyorsfagyasztó funkció
Kézi leolvasztás
Megfordítható ajtónyitás

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 259
Klímaosztály: SN - T
Zajszint (dBA): 41
Nettó készüléktömeg (kg): 63
Készülékméret: 1590x596x626
(Mag.xSzél.xMély.) mm

WVE1610 A+W
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ŐRIZZE MEG AZ ÉLÉNK SZÍNEKET!
AZ INNOVATÍV SZÍNES 15° OPCIÓ ÉS A SPECIÁLIS 6. ÉRZÉK
PROGRAMOK MEGAKADÁLYOZZÁK A SZÍNEK KIFAKULÁSÁT
ÉS VÉDIK AZ ANYAGOKAT, UGYANAKKOR 50% ERŐFORRÁS
MEGTAKARÍTÁST BIZTOSÍTANAK A RAGYOGÓ SZÍNEK AZ ÖSSZES
PROGRAMNÁL HOSSZABB IDEIG MEGMARADNAK, TÖKÉLETES
TISZTASÁG 15 °C-ON, 40 °C*-ON EGYARÁNT

6. ÉRZÉK SZÍNES TECHNOLÓGIA ÉS 
SZÍNES 15 °C OPCIÓ 

Úttörő megoldás a színek 
hosszan tartó megőrzésé-
hez és a ruha gondos ápo-

láshoz. A Whirlpool új mosógépei garantál-
ják a színek tartós megőrzését és a kelmék 
gondos kezelését, ugyanakkor tökéletes tisz-
taságot biztosítanak még egészen alacsony 
hőmérsékleteken is. Mindezt a Színes 15 °C 
opció és a 6. ÉRZÉK SZÍNES technológia, va-
lamint a Wave Motion technológia egyedülál-
ló kombinációja teszi lehetővé.

A Wave Motion technológia biztosítja, hogy 
a mosnivaló egyenletesen helyezkedjen el 
a dobban, és a mosószer tökéletesen felszí-
vódhasson a ruhába. Ez azt jelenti, hogy a 
mosási hőmérséklet egészen alacsony, akár 
15 °C is lehet**, ugyanakkor a tisztítás leg-
alább olyan hatékony, mint 40 °C* esetén.
A még jobb eredmény érdekében a Színes
15 °C opció az egyedülálló 6. ÉRZÉK Színes 
programokkal kombinálható. A különböző szí-
nek számára készült programok kiváló szín-
megőrzést biztosítanak, és minden eddiginél 
jobban védik a kelmét. Mindegyik 6. ÉRZÉK 
program – az anyag fajtájától függetlenül - a 

megadott színre optimalizálja a mosási telje-
sítményt. Ha ezeket a programokat a Színes 
15 °C opcióval használja együtt, akkor azzal 
a természetet is védi – a kevert programmal 
70%***, míg a sötét és világos színek prog-
rammal 85%**** energiát takaríthat meg.

GREEN GENERATION 
Ez a címke, amelyet a 

Whirlpool a legjobb környezetbarát készülé-
keinek ad, garantálja azt, hogy az adott ké-
szülék az osztályában legjobb teljesítményt 
és erőforrás takarékosságot biztosítja.

ÚJ, KORSZERŰ, CSENDES
MŰKÖDÉSŰ MOTOROK 

BPM MOTOR: A korszerű, állandó 
mágnessel rendelkező, de szénkefe nélküli 
motor kisebb, csendesebb, dinamikusabb és 
energiatakarékos.

CIM MOTOR: Az elöltöltős mosógé-
pek egyes új modelljei már a leg-

korszerűbb hajtástechnikát jelentő indukciós 
motorral (3-fázisú, frekvencia és feszültség-
vezérelt, szénkefe nélküli aszinkronmotor) 

kerülnek gyártásra, amellyel a Whirlpool jóval 
csendesebb működésű (-5 dB), kisebb vibrá-
cióval rendelkező és hosszabb élettartamot 
kínáló készülékekkel bővíti választékát.

A+++ A+++ ENERGIA-
HATÉKONYSÁG

„Osztályában legjobb” energiatakarékosság 
az exkluzív technológiának, mint példá-
ul az új Silent Motion (BPM) szénkefe vagy 
inverteres (CIM) csendes motornak köszön-
hető. A Whirlpool új mosógépei 30%-kal ke-
vesebb energiát fogyasztanak, mint a stan-
dard A osztályú készülékek. 

ZEN TECHNOLÓGIA
A tökéleles után kutat? A Whirlpool egye-
dülálló ZEN technológiájának köszönhetően 
a legújabb Green Generation felültöltős mo-
sógép az egyik legcsendesebb készülék a pi-
acon, kiváló teljesítményt kínálva: tökéletes 
megoldás a teljes relaxáció eléréséhez éjjel-
nappal. Az innovatív ZEN technológia felcse-
réli a hagyományos ékszíjhajtást egy közvet-
len hajtású motorra. Ennek eredményeként a 
kiváló vízfelhasználás alacsonyabb centrifuga 
sebességen érhető el, mely kevesebb rezgést, 
és ezáltal halkabb működést jelent a meglévő 
hatékonyság és megbízhatóság mellett.

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

*  A wfk – The German Institure -  tesztelte kevert  40° programnál (WL 5589/11). 
** 2011. májusi állapot.
*** 70% Színes 15° opció Kevert program összehasonlítva alap Kevert 40° programmal
****  85% Színes 15° opció Világos színek /Sötét színek program összehasonlítva alap

Világos Színek/Sötét 40° programmal

*****  A maximális és az 1 kg-os mosnivaló mennyiséget összehasonlítva 6. érzék 
funkciónál, pamut  60°-os program Rapid opció használatakor.

******  Whirlpool belső teszt alapján, összehasonlítás átlagos felhasználói adagolás, 
220 mosás/év használat esetén.



MOSÓGÉPEK

23
*******  A Whirlpool meleg vizes feltöltést nem használó mosógépekkel összehasonlítva, teljes 

terhelésénél, 40°-os program használatakor. 
********  A wfk – The German Institute -  tesztelte kevert  40° programnál (WL 5589/11). 

AMI A WHIRLPOOL MOSÓGÉPEKRE ÁLTALÁBAN JELLEMZŐ:*
6. ÉRZÉK ÉS 6. 
ÉRZÉK SZÍNES 
TECHNOLÓGIA

Intelligens érzékelők felismerik a mosnivaló 
mennyiségét és automatikusan szabályozzák az 
erőforrásokat, nyomon követik a mosási prog-
ramot és kiemelkedő eredményt biztosítanak. 
A Whirlpool 6. ÉRZÉK mosógépek tökéletesen 
kezelik és tisztítják az összes ruhafajtát és akár 
30%-os energiát, vizet és időt takarítanak meg.

MICROBAN ANTIBAK-
TERIÁLIS KEZELÉS

Ennek a kezelésnek köszönhetően a mosógép 
hosszabb ideg tiszta, friss és higiénikusabb 
marad. A Whirlpool a Microban® (az antibak-
teriális megoldások fő szállítója) társasággal 
közösen olyan speciális kezelést dolgozott 
ki, amely megakadályozza a baktériumok 
szaporodását, a szagok és a penész kialaku-
lását a mosószer-adagoló fi ókban, a mosógép 
fokozottan érzékeny részén (bizonyos típu-
soknál). A felültöltős készülékeknél a mosó-
szer-adagoló a könnyebb tisztítás érdekében 
kivehető és több rekeszből áll, hogy meg-
könnyítse a helyes mosószeradag kimérését.

MOSÓSZERADAGOLÁSI 
JAVASLAT

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

-  vízkeménység (lágy, közepes, kemény)
-  ruhafajta (a kiválasztott mosóprogram 

alapján)
-  mosószerfajta (gyapjú/kézi-, vagy sötétmo-

sáshoz használt mosószer)
-  szennyezettségi szint (gyenge, közepes, erős)
-  ruhamennyiség (a behelyezett ruha tényle-

ges mennyisége alapján)

A kijelzőn megjelenik a javasolt mosószer-
mennyiség ml-ben. Így elkerülhető a túlada-
golás, amivel nemcsak pénzt takarítunk meg, 
de a környezetet is kíméljük.

VASALÁSKÖNNYÍTŐ OPCIÓ
A Whirlpool vasalás könnyítő opció 

gyengédebb centrifugázással és öblítéssel mos-
sa ki a ruhát. Az anyag kevésbé gyűrődik és 
ráncolódik, ezért könnyebben és gyorsabban 
vasalható.

CLEAN+ OPCIÓ
Ez a speciális program optimalizálja 

a folttisztító egyes aktív összetevőinek ha-
tékonyságát, segít megszabadulni a makacs 
foltoktól, még alacsony hőmérsékleteken is.

COLOUR 15 °C OPCIÓ
Takarékoskodik a vízmelegítésre 

fordított energiával, miközben megtartja a 
jó mosási eredményeket. Színes ruhaneműk 
mosásakor támogatja a színtartást. Enyhén 
szennyezett, foltok nélküli ruhaneműhöz 
ajánlott.

RAPID GYORSMOSÁS OPCIÓ
Gyorsabb mosást tesz lehetővé a 

program időtartamának lerövidítésével. Csak 
enyhén szennyezett ruhaneműhöz ajánlott.

HIDEG MOSÁS OPCIÓ
A készülék a vizet csak legfeljebb 

20 °C-ra melegíti fel. Olyan kényes darabok-
hoz alkalmas, amelyeknél a kezelési címkén 
az ajánlott hőmérséklet max. 30°.

KÉSLELTETETT INDÍTÁS
Állítsa be a mosóprogram indítását 

olyan időpontra, amikor az a legkényelmesebb 
vagy legelőnyösebb – például éjszakára, amikor 
az áramdíj alacsonyabb. Az időzítő segítségével 
akár 23 órával is késleltetheti a program indí-
tását.

ELŐMOSÁS OPCIÓ
Csak erősen szennyezett ruhanemű 

esetén (például homok, szemcsés szennye-
ződés) válassza. A ciklus időtartamát kb. 15 
perccel hosszabbítja meg.

INTENZÍV ÖBLÍTÉS OPCIÓ
Több öblítővíz kerül felhasználásra 

és hosszabb az öblítési ciklus. Ez a funkció 
különösen alkalmas nagyon lágy vízzel ren-
delkező területeken, csecsemőruházat illetve 
érzékeny bőrűek ruháinak mosásakor.

ÖBLÍTŐSTOP OPCIÓ
A ruha az utolsó öblítővízben ma-

rad a befejező centrifugálási ciklus végrehaj-
tása nélkül, ezáltal a ruha kevésbé gyűrődik 
össze és nem színeződik el. Ez különösen 
hasznos olyankor, ha a centrifugálást egy 
későbbi időpontra kívánja halasztani, vagy 
csak vízleeresztést kíván végezni.

TUMBLE FRESH OPCIÓ
“Frissen tartás” opció. Válassza 

ezt a kiegészítő funkciót, ha nem tudja ki-
pakolni a ruhaneműt hamarosan a program 
befejeződése után, vagy ha gyakran benne 
felejti a ruhaneműt a mosógépben. Ez segít 
frissen tartani a ruhaneműt. A mosógép a 
program befejeződése után kb. egy órával 
elkezdi időnként átforgatni a ruhaneműt.
A periodikus átforgatás a mosóprogram be-
fejezése után legfeljebb kb. 12 óráig tart, és 
bármikor leállítható a „Frissen tartás” gomb 
megnyomásával. 

MEMÓRIA OPCIÓ
Hozzon létre és tároljon saját, igé-

nyeinek megfelelő személyes programokat. 
Létrehozhat olyan testre szabott programot, 
amelyet a család bármelyik tagja egyetlen 
gombnyomással elindíthat. A gép akár 7 
programot is képes megjegyezni.

PROGRAMOK AZ ÖN IGÉNYEI SZERINT
Szeretne jobban takarékoskodni az energiá-
val, vízzel vagy idővel? A Whirlpool számos 
speciális programot kínál, amelyek segítsé-
gével igényei szerint lehet takarékos: 

•  SuperEco energiatakarékos prog-
ram: Ha sok ideje van, miért ne 

takarékoskodna az energiával? Ez a program 
az energiafelhasználást optimalizálja, amely-
lyel teljes terhelésnél akár 30%-ot* is meg-
takaríthat a csökkentett centrifugálásnak, a 
hosszabb idejű áztatásnak és a kíméletesebb 
fűtésnek köszönhetően.
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• AquaEco víztakarékos program: 
A víz olyan erőforrás, amellyel ér-

demes takarékoskodni. Ez a természetbarát 
program ideális kis mennyiségű (2-3 kg) 
és enyhén szennyezett mosnivalóhoz; akár 
50%-kal kevesebb vizet használ fel, mint a 
normál Whirlpool Napi 40 °C-os program.

• Speed ’15 időtakarékos program: 
Van, amikor gyorsan kell elintézni 

bizonyos dolgokat. A Speed ’15 programmal 
időt takaríthat meg: az enyhén szennyezett 
ruhaneműt mindössze 15 perc alatt kimossa.

• Eco pamut: Ez a program megnö-
velt időtartama révén lehetővé te-

szi a takarékos energia- és vízfogyasztást, 
miközben megtartja a jó mosási eredménye-
ket. Erősen szennyezett és erős, 60 °C-on 
mosható ruhanemű, mint például ágynemű, 
asztalnemű, törölközők, ingek stb.

A SZÍNEK TÖKÉLETES
MEGŐRZÉSÉRE KÉSZÜLT
Szín- vagy kelmefajta szerint válogatja ösz-
sze a mosnivalókat, vagy inkább keveri az 
anyagokat? A különböző színekhez tervezett 
egyedülálló programválasztékkal minden ed-
diginél kiválóbb mosási és ruhaápolási ered-
ményt érhetünk el.

• Sötét ruhákhoz való program: 
védi a fekete és sötét színű ruha-

darabokat a kifakulás és helyi elszineződés 
ellen.

• Világos ruhákhoz való program: 
tökéletesen tisztára mossa a vilá-

gos színeket, a ruhadarabok nem veszik át 
egymás színét. Kímélő mosási program a ru-
hanemű beszürkülésének vagy besárgulásá-
nak megelőzésére.

• Fehér ruhákhoz való program: 
gondoskodik arról, hogy a fehér tö-

kéletesen fehér maradjon.

• Kevert program: ez az innovatív 
új program színben és/vagy anyag-

fajtában kevert mosnivalók esetén optimális.

ANTIBAKTERIÁLIS PROGRAM
80 °C vagy magasabb hőmérsék-

leten ez a program megöli a baktériumok 
99,999%-át, ezért tökéletes választás ágy-
nemű, gyermekruházat vagy bármely egyéb 

olyan mosnivaló számára, amelyet valóban 
fertőtleníteni kell. (A 2001. novemberi NF EN 
13697 szabvány módszertanához hasonlóan 
tesztelve.)

GYAPJÚ ÉS KÉZIMOSÁS 
PROGRAMOK

Mostantól nyugodtan beteheti a gépbe a 
gyapjú, selyem, lenvászonból és viszkózból 
készült ruhákat is. A Woolmark „gépben mos-
ható” vagy „kézzel mosandó” jelzéssel ellátott 
ruhák már biztonságosan moshatók ezekkel 
az új programokkal, amelyet a The Woolmark 
Company társaság is tesztelt és jóváhagyott. 
(Gyapjú program és Kézi mosás 40 °C). 

FEHÉRNEMŰ/KÍMÉLŐ 
PROGRAM 

Külön program a kényes darabokhoz, 
amellyel mindenfajta függönyt és kímélő 
kezelést igénylő ruhát, szoknyát, inget, 
blúzt, fehérneműt biztonságosan kimos-
hat: biztos lehet abban, hogy a gép kímé-
letesen, de nagy hatékonysággal tisztítja 
a ruhát.

ÉJSZAKAI/SZUPERCSENDES
PROGRAM

A program a halk mosásra és centrifugálásra 
van optimalizálva, például éjszakai üzeme-
lésre.

NAPI 40 °C PROGRAM
A Napi 40 program a napi álta-

lános igényekhez készült: tipikus vegyes 
pamut és szintetikus szálas ruhák mosása
40 °C-on mindössze 60 perc alatt, tökéletes 
eredménnyel.

FARMER PROGRAM
A Whirlpool ezt a speciális progra-

mot kifejezetten a kedvelt „laza” ruházat-
hoz fejlesztette ki. Tökéletesen használha-
tó a normál szennyezettségű pamutruházat 
és farmerszerű anyagból készült ruhadara-
bok mosására.

NAGY MÉRETŰ RUHÁK/
PAPLAN PROGRAM

Ezzel a speciális programmal a hatalmas dob-
nak köszönhetően egyetlen nagyobb mosniva-
lót, például paplant is betehet a mosógépbe. 
Műszálas szövetekből készült takarók, tollal, 
poliészterrel vagy más műszállal megtöltött 
ágytakarók, hálózsákok, fürdőszobaszőnyegek 
és hasonló darabok mosásához ajánljuk.

KÖNNYEN HOZZÁFÉRHETŐ
SZÖSZ-SZŰRŐ
A szösz-szűrő a felültöltős gépek elején ta-
lálható, így könnyen kivehető és tisztítható.

VÍZVÉDELMI RENDSZER
A maximális vízszivárgás elleni biztonság ér-
dekében a Whirlpool család bizonyos típusai 
további biztonsági funkcióval rendelkeznek, 
amely szivárgás esetén azonnal lezárja a víz-
ellátást.

BIZTONSÁGOS GYERMEKZÁR
A Whirlpool mosógépeken talál-

ható biztonsági zár letiltja a kezelőpanelt, 
hogy a gyerekek véletlenül ne állíthassák el 
a beállításokat és ne indíthassák el a gépet. 
Csak egyszer kell beállítani, és attól kezdve a 
gép automatikusan használja a zárat.

FORRÓ VIZES RENDSZER
Hideg – melegvíz csatlakozás: a forró vizes 
opcióval komoly, akár 60%-os energiafo-
gyasztás csökkenés is elérhető, mivel nap-
cella vagy más alternatív energiaforrás által 
felmelegített vizet használhat.
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ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. Érzék Színek funkció • Green Generation 
termék • „A++” energiaosztály • „A” mosási 
hatékonyság • „B” centrifuga osztály, max. 1200 
ford./perc • 8 kg (pamut) mosható ruhamennyiség 
• Elektronikus vezérlés, 5 számjegyű + piktogramos 
kijelző • Antibakteriális mosószertartó • Gyerekzár 
• AquaStop

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Indításkésleltetés (1-23 óra); Mosószeradagolási 
javaslat; Választható hőmérséklet; centrifuga szint

OPCIÓK:  Colour 15 °C; „Rapid” gyorsmosás; 
előmosás; intenzív öblítés; öblítőstop

PROGRAMOK: pamut; fehér; színes és sötét 
ruhákhoz program; AquaEco (19 l); műszál; 
farmer; kímélő; gyapjú; nagyméretű ruhamosás; 
SuperEco (gazdaságos) program

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás(kWh/év): 213
Vízfogyasztás(liter/év): 11440
Mosási/ centrifuga zajszint (dBA): 59 / 78
Nettó készüléktömeg (kg): 78
Készülékméret: 850x595x565
(Mag.xSzél.xMély.) mm

AWOE 8560

AWOE 81400

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. Érzék Színek funkció • Green Generation 
termék • „A+++” energiaosztály • „A” mosási 
hatékonyság • „A” centrifuga hatékonyság 
max. 1400 ford./perc • 8 kg (pamut) mosható 
ruhamennyiség • Csendes, szénkefe nélküli 
motor (BPM motor) • Elektronikus vezérlés, 
multifunkciós LCD kijelző • Antibakteriális 
mosószertartó • Gyerekzár, AquaStop

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Indításkésleltetés (1-23 óra); Mosószeradagolási 
javaslat; Választható hőmérséklet; centrifuga szint

OPCIÓK: Colour 15 °C; „Rapid” gyorsmosás; 
előmosás; intenzív öblítés; Tumble fresh

PROGRAMOK: pamut; fehér; színes és sötét ruhákhoz 
program; AquaEco (19 l); műszál; farmer; napi 40 °C; 
gyors mosás; kímélő; gyapjú; kézi mosás; nagyméretű 
ruhamosás; éjszakai (szupercsendes) program

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 191
Vízfogyasztás (liter/év): 10780
Mosási / centrifuga zajszint (dBA): 52 / 76
Nettó készüléktömeg (kg): 80
Készülékméret: 850x595x600
(Mag.xSzél.xMély.) mm

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. Érzék Színek funkció • Green Generation 
termék • „A++” energiaosztály • „A” mosási 
hatékonyság • „B” centrifuga hatékonyság, 
max. 1400 ford./perc • 9 kg (pamut) mosható 
ruhamennyiség • Hideg-melegvíz csatlakozás(!)
• Elektronikus vezérlés • multifunkciós LCD kijelző 
• Antibakteriális mosószertartó • Gyerekzár
• AquaStop

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Indításkésleltetés (1-23 óra); Mosószeradagolási 
javaslat; Választható hőmérséklet, centrifuga szint

OPCIÓK: Colour 15 °C; „Rapid” gyorsmosás; 
előmosás; intenzív öblítés; Tumble fresh

PROGRAMOK: pamut; fehér; színes és sötét ruhákhoz 
program; AquaEco (19 l); műszál; farmer; napi 40 °C; 
gyors mosás; kímélő; gyapjú; kézi mosás; nagyméretű 
ruhamosás; SuperEco (gazdaságos) program

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 230
Vízfogyasztás (liter/év): 11660
Mosási / centrifuga zajszint (dBA): 59 / 79
Nettó készüléktömeg (kg): 80
Készülékméret: 850x595x600
(Mag.xSzél.xMély.) mm

AWOE 9140

AWM 1111
ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. Érzék funkció, ECO termék • „A+++” 
energiaosztály • „A” mosási hatékonyság
• „B” centrifuga hatékonyság max. 1200 ford./
perc • 11 kg (pamut) mosható ruhamennyiség
• Csendes, inverteres motor (CIM motor)
• Elektronikus vezérlés, digitális LED kijelző
• Nagy méretű, 39 cm átmérőjű ajtó
• Antibakteriális mosószertartó • Gyerekzár
• AquaStop

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Indításkésleltetés (1-23 óra); Választható 
hőmérséklet; centrifuga; öblítés és 
szennyezettségi szint

OPCIÓK: „Rapid” gyorsmosás; vasaláskönnyítés; 
Clean+ folttisztítás; öblítőstop; előmosás; memória

PROGRAMOK: pamut (antibakteriális); színes 
pamut; műszál; farmer; napi 40 °C; gyors mosás; 
sport; kímélő; gyapjú; kézi mosás; nagyméretű 
ruhamosás; SuperEco (gazdaságos) program

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 251
Vízfogyasztás (liter/év): 14300
Mosási / centrifuga zajszint (dBA): 54 / 78
Nettó készüléktömeg (kg): 103
Készülékméret mm: 965x686x785
(Mag.xSzél.xMély.)

ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK

A+++

A+++

A++

A++

WHIRLPOOL AWOE 81400WHIRLPOOL AWOE 81400
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ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. Érzék Színek funkció, Green Generation 
termék • „A++” energiaosztály • „A” mosási 
hatékonyság • „B” centrifi ga hatékonyság, 1200 
ford./perc • 7 kg (pamut) mosható ruhamennyiség
• Elektronikus vezérlés • 5-számjegyű 
+ piktogramos kijelző • Antibakteriális 
mosószertartó • Gyermekzár • AquaStop

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Indításkésleltetés (1-23 óra); Mosószeradagolási 
javaslat; Választható hőmérséklet; centrifuga szint

OPCIÓK: „Rapid” gyorsmosás; Clean+ folttisztítás; 
előmosás; intenzív öblítés

PROGRAMOK: pamut; fehér; színes és sötét 
ruhákhoz program; műszál; AquaEco (19 l); 
farmer; kímélő; kézi mosás; gyapjú; gyorsmosás; 
SuperEco (gazdaságos) program

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 194
Vízfogyasztás (liter/év): 9900
Mosási/ centrifuga zajszint (dBA): 58 / 77
Nettó készüléktömeg (kg): 72
Készülékméret: 850x595x565
(Mag.xSzél.xMély.) mm

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. Érzék Színek funkció • Green Generation 
termék • „A++” energiaosztály • „A” mosási 
hatékonyság • „A” centrifuga hatékonyság, 1400 
ford./perc • 7 kg (pamut) mosható ruhamennyiség 
• Elektronikus vezérlés, 5-számjegyű + 
piktogramos kijelző • Antibakteriális 
mosószertartó • Gyermekzár • AquaStop

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Indításkésleltetés (1-23 óra); Mosószeradagolási 
javaslat; Választható hőmérséklet; centrifuga szint

OPCIÓK: „Rapid” gyorsmosás; Clean+ folttisztítás; 
előmosás; intenzív öblítés

PROGRAMOK: pamut; fehér; színes és sötét 
ruhákhoz program; műszál; AquaEco (19 l); sport; 
kímélő; kézi mosás; gyapjú; gyorsmosás; SuperEco 
(gazdaságos) program

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 194
Vízfogyasztás (liter/év) 9900
Mosási/ centrifuga zajszint (dBA): 57 / 77
Nettó készüléktömeg (kg): 72
Készülékméret: 850x595x565
(Mag.xSzél.xMély.) mm

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. Érzék Színek funkció, Green Generation 
termék • „A++” energiaosztály • „A” mosási 
hatékonyság • „B” centrifuga hatékonyság, 1200 
ford./perc • 7 kg (pamut) mosható ruhamennyiség 
• Elektronikus vezérlés, 5-számjegyű + 
piktogramos kijelző • Antibakteriális 
mosószertartó • Gyermekzár • AquaStop

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Indításkésleltetés (1-23 óra); Mosószeradagolási 
javaslat; Válaszható hőmérséklet; centrifuga szint

OPCIÓK: Colour 15 °C; „Rapid” gyorsmosás; 
előmosás; intenzív öblítés; öblítőstop

PROGRAMOK: pamut; fehér; színes és sötét 
ruhákhoz program; műszál; kímélő; farmer; kézi 
mosás; gyapjú; AquaEco (19 l); gyorsmosás; 
SuperEco (gazdaságos) program

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 187
Vízfogyasztás (liter/év): 10560
Mosási/ centrifuga zajszint (dBA): 57 / 76
Nettó készüléktömeg (kg): 78
Készülékméret: 850x595x565
(Mag.xSzél.xMély.) mm

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. Érzék Színek funkció • Green Generation 
termék • „A+++” energiaosztály • „A” mosási 
hatékonyság • „A” centrifuga osztály, max. 1400 
ford./perc • 7 kg (pamut) mosható ruhamennyiség 
• Csendes, szénkefe nélküli motor (BPM) • 
Elektronikus vezérlés • multifunkciós LCD kijelző
• Antibakteriális mosószertartó • Gyermekzár
• AquaStop

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Indításkésleltetés (1-23 óra); Mosószeradagolási 
javaslat; Választható hőmérséklet; centrifuga szint

OPCIÓK: Colour 15 °C; „Rapid” gyorsmosás; 
előmosás; intenzív öblítés; Tumble Fresh; öblítőstop

PROGRAMOK: pamut; fehér; színes és sötét ruhákhoz 
program; AquaEco (19 l); műszál; gyorsmosás; napi
40 °C; kímélő; gyapjú; farmer; kézi mosás; nagyméretű 
ruhamosás; SuperEco (gazdaságos) program

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 172
Vízfogyasztás (liter/év): 10560
Mosási/ centrifuga zajszint (dBA):  52 / 76
Nettó készüléktömeg (kg): 80
Készülékméret: 850x595x600
(Mag.xSzél.xMély.) mm

AWO/C 7128

AWO/C 7140

AWOE 7120

AWOE 71400
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ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK

AWO/D 5120 - 1200 ford./perc 
AWO/D 5100 - 1000 ford./perc 

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. Érzék funkció • „A+” energiaosztály
• „A” mosási hatékonyság • 5 kg (pamut) mosható 
ruhamennyiség • Elektronikus vezérlés, digitális 
kijelző • Antibakteriális mosószertartó

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Válaszható hőmérséklet; centrifugaszint;
Indításkésleltetés (1-23 óra)

OPCIÓK: „Rapid” gyorsmosás; Hideg mosás; 
Clean+ folttisztítás; előmosás; intenzív öblítés; 
öblítőstop; vasaláskönnyítés

PROGRAMOK: pamut; műszál; farmer; kímélő; kézi 
mosás; gyapjú; 30 perces gyorsprogram

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 165
Vízfogyasztás (liter/év): 7980
Mosási/ centrifuga zajszint (dBA): 59 / 75-74
Nettó készüléktömeg (kg): 72
Készülékméret: 845x595x520
(Mag.xSzél.xMély.) mm

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. Érzék funkció • „A++” energiaosztály
•„A” mosási hatékonyság • „C” centrifuga 
hatékonyság, 1000 ford./perc • 6 kg (pamut) 
mosható ruhamennyiség • Elektronikus vezérlés, 
digitális kijelző • Antibakteriális mosószertartó

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Válaszható hőmérséklet; centrifugaszint;
Indításkésleltetés (1-23 óra)

OPCIÓK: „Rapid” gyorsmosás; Hideg mosás; 
Clean+ folttisztítás; előmosás; intenzív öblítés; 
öblítőstop; vasaláskönnyítés

PROGRAMOK: pamut; műszál; farmer; kímélő; kézi 
mosás; gyapjú; 30 perces gyorsprogram; napi 40 °C

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 170
Vízfogyasztás (liter/év): 9272
Mosási/ centrifuga zajszint (dBA): 59 / 74
Nettó készüléktömeg (kg): 72
Készülékméret: 845x595x520
(Mag.xSzél.xMély.) mm

AWO/C 6204 - 1200 ford./perc 
AWO/C 6104 - 1000 ford./perc

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. Érzék funkció • „A++” energiaosztály
• „A” mosási hatékonyság • 6 kg (pamut) mosható 
ruhamennyiség • Elektronikus vezérlés
• 3-számjegyű + piktogramos kijelző
• Antibakteriális mosószertartó

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Válaszható hőmérséklet; centrifugaszint;
Indításkésleltetés (1-23 óra)

OPCIÓK: „Rapid” gyorsmosás; Hideg mosás; 
Clean+ folttisztítás; előmosás; intenzív öblítés; 
öblítőstop; vasaláskönnyítés

PROGRAMOK: pamut; műszál; kímélő; kézi mosás
gyapjú; 30 perces gyorsprogram; SuperEco 
(gazdaságos) program

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 170
Vízfogyasztás (liter/év) 9272
Mosási/centrifuga zajszint (dBA): 59 / 75-74
Nettó készüléktömeg (kg): 72
Készülékméret: 845x595x520
(Mag.xSzél.xMély.) mm

AWO/C 7121 - 1200 ford./perc -
AWO/C 7113 - 1000 ford./perc 

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. Érzék funkció • Green Generation termék
• „A++” energiaosztály • „A” mosási hatékonyság 
• 7 kg (pamut) mosható ruhamennyiség 
• Elektronikus vezérlés • 3-számjegyű 
+ piktogramos kijelző • Antibakteriális 
mosószertartó • AquaStop

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Válaszható hőmérséklet; centrifugaszint; 
Indításkésleltetés (1-23 óra)

OPCIÓK: „Rapid” gyorsmosás; Hideg mosás; 
Clean+ foltisztítás; előmosás; intenzív öblítés
öblítőstop; vasaláskönnyítés

PROGRAMOK: pamut; műszál; kímélő; gyapjú
kézi mosás; 30 perces gyorsprogram; 
SuperEco (gazdaságos) program

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 194
Vízfogyasztás (liter/év) 9900
Mosási/centrifuga zajszint (dBA): 58 / 77-75
Nettó készüléktömeg (kg): 72
Készülékméret: 850x595x565
(Mag.xSzél.xMély.) mm

AWO/D 5120, AWO/D 5100

AWO/D 61000

AWO/C 6204, AWO/C 6104

AWO/C 7121, AWO/C 7113

A++

A++

A++

A+
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ALAPTULAJDONSÁGOK:
• „A+” energiaosztály
• „A” mosási hatékonyság
• „C” centrifuga hatékonyság, 1000 ford./perc
• 5 kg (pamut) mosható ruhamennyiség
• Elektronikus vezérlés

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Indításkésleltetés (1/3/5/7 óra)

OPCIÓK: intenzív öblítés, öblítőstop

PROGRAMOK: pamut, pamut előmosással, műszál, 
műszál előmosással, kímélő, gyapjú, kézi mosás, 
gyors mosás, öblítés, centrifugálás, vízleeresztés

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 190
Vízfogyasztás (liter/év) 8600
Mosási/ centrifuga zajszint (dBA): 58 / 74
Nettó készüléktömeg (kg): 64
Készülékméret: 845x596x416
(Mag.xSzél.xMély.) mm

AWG 5102C

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. Érzék Színek funkció • „A++” energiaosztály
• „A” mosási hatékonyság • „C” centrifuga 
hatékonyság, 1000 ford./perc • 7 kg (pamut) 
mosható ruhamennyiség • Elektronikus vezérlés, 
multifunkciós LCD-kijelző • Gyermekzár

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Indításkésleltetés (1-23 óra); Mosószeradagolási 
javaslat; Válaszható hőmérséklet; centrifugaszint

OPCIÓK: „Rapid” gyorsmosás; Clean+ foltisztítás; 
előmosás; intenzív öblítés; memória

PROGRAMOK: pamut; fehér; színes és sötét 
ruhákhoz program; műszál; AquaEco (19 l); kímélő; 
gyapjú; kézi mosás; nagyméretű ruhamosás; gyors 
mosás; SuperEco (gazdaságos) program

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 194
Vízfogyasztás (liter/év) 8800
Mosási/ centrifuga zajszint (dBA): 59 / 77
Nettó készüléktömeg (kg): 66
Készülékméret: 850x600x440
(Mag.xSzél.xMély.) mm

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. Érzék Színek funkció • „A++” energiaosztály
• „A” mosási hatékonyság • „B” centrifuga 
hatékonyság, 1200 ford./perc • 7 kg (pamut) 
mosható ruhamennyiség • Elektronikus vezérlés, 
multifunkciós LCD-kijelző • Gyermekzár

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Indításkésleltetés (1-23 óra); Mosószeradagolási 
javaslat; Válaszható hőmérséklet; centrifugaszint

OPCIÓK: „Rapid” gyorsmosás; Clean+ foltisztítás; 
előmosás; intenzív öblítés; memória

PROGRAMOK: pamut; fehér; színes és sötét 
ruhákhoz program; műszál; AquaEco (19 l); kímélő; 
gyapjú; kézi mosás; nagyméretű ruhamosás; gyors 
mosás; SuperEco (gazdaságos) program

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 194
Vízfogyasztás (liter/év) 8800
Mosási/ centrifuga zajszint (dBA): 59 / 77
Nettó készüléktömeg (kg): 66
Készülékméret: 850x600x440
(Mag.xSzél.xMély.) mm

AWSE 7100

AWSE 7120

KESKENY ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK

A++

A++

44 cm

44 cm

41,6 cm

A+
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AWE 9730 = multifunkciós LCD-kijelző + LED-sor; memória opció 
AWE 8730 = digitális kijelző 

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. Érzék funkció • Green Generation termék
• „A+” energiaosztály • „A” mosási hatékonyság
• „B” centrifuga hatékonyság, 1200 ford./perc
• 5,5 kg (pamut) mosható ruhamennyiség
• Elektronikus vezérlés, multifunkciós LCD-kijelző + 
LED-sor • 3-részes antibakteriális mosószertartó
• Ellensúlyozott fedél

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Indításkésleltetés (1-23 óra); Választható 
hőmérséklet és centrifuga szint

OPCIÓK: Clean+ folttisztítás; előmosás; öblítőstop; 
intenzív öblítés; vasaláskönnyítés; memória

PROGRAMOK: pamut; műszál; fehér; színes és 
sötét ruhákhoz program; AquaEco (19 l); kímélő; 
gyapjú; kézi mosás; farmer; napi 40 °C; gyors mosás; 
EcoCotton (energiatakarékos) program

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 173
Vízfogyasztás (liter/év): 8674
Mosási/ centrifuga zajszint (dBA):  59 / 76
Nettó készüléktömeg (kg): 62
Készülékméret: 900x400x600
(Mag.xSzél.xMély.) mm

AWE 9629 = multifunkciós LCD-kijelző + LED-sor; memória opció 
AWE 8629 = digitális kijelző

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. Érzék funkció • Green Generation termék
• „A+” energiaosztály • „A” mosási hatékonyság
• „B” centrifuga hatékonyság, 1200 ford./perc
• 6 kg (pamut) mosható ruhamennyiség
• Elektronikus vezérlés, multifunkciós LCD-kijelző + 
LED-sor • 3-részes antibakteriális mosószertartó
• Ellensúlyozott fedél

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Indításkésleltetés (1-23 óra); Választható 
hőmérséklet és centrifuga szint

OPCIÓK: Clean+ folttisztítás; előmosás; intenzív 
öblítés; öblítőstop; ECO 

PROGRAMOK: antibakteriális pamut; pamut; műszál; 
farmer; kímélő; gyapjú; napi 40 °C; gyors mosás; 
AquaEco (19 l); SuperEco (gazdaságos) program

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 188
Vízfogyasztás (liter/év): 8926
Mosási/ centrifuga zajszint (dBA):  59 / 76
Nettó készüléktömeg (kg): 62
Készülékméret: 900x400x600
(Mag.xSzél.xMély.) mm

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. Érzék funkció, ZEN technológia • Green 
Generation termék • „A++” energiaosztály • „A” 
mosási hatékonyság • „B” centrifuga hatékonyság, 
1200 ford./perc • 6 kg (pamut) mosható 
ruhamennyiség • Csendes, Direct drive motor 
(közvetlen hajtású) • Elektronikus vezérlés, 2 
digitális kijelző, LED-sor • 3-részes antibakteriális 
mosószertartó • Ellensúlyozott fedél • AquaStop

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Indításkésleltetés (1-23 óra); Választható 
hőmérséklet és centrifuga szint

OPCIÓK: Clean+ folttisztítás; előmosás; intenzív 
öblítés; öblítőstop; ECO

PROGRAMOK: pamut; fehér; színes és sötét ruhákhoz; 
program; AquaEco (19 l); gyapjú; kézi mosás; EcoCotton 
(energiatakarékos) program; műszál; kímélő; farmer; napi 
40 °C; gyors mosás; éjszakai (szupercsendes) program

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 169
Vízfogyasztás (liter/év): 8926
Mosási/ centrifuga zajszint (dBA):  51 / 72
Nettó készüléktömeg (kg): 58
Készülékméret: 900x400x600
(Mag.xSzél.xMély.) mm

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. Érzék funkció, ZEN technológia • Green 
Generation termék • „A++” energiaosztály 
• „A” mosási hatékonyság • „B” centrifuga 
hatékonyság, 1200 ford./perc • 6 kg (pamut) 
mosható ruhamennyiség • Csendes, Direct drive 
motor (közvetlen hajtású) • Elektronikus vezérlés, 
multifunkciós LCD-kijelző + LED-sor • 3-részes 
antibakteriális mosószertartó • Ellensúlyozott fedél

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Indításkésleltetés (1-23 óra); Választható 
hőmérséklet és centrifuga szint

OPCIÓK: Clean+ folttisztítás, előmosás, intenzív 
öblítés, öblítőstop, ECO, memória

PROGRAMOK: pamut, fehér, színes és sötét ruhákhoz, 
program, AquaEco (19 l), gyapjú, kézi mosás, EcoCotton 
(energiatakarékos) program, műszál, kímélő, farmer, napi 
40 °C, gyors mosás, éjszakai (szupercsendes) program

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 169
Vízfogyasztás (liter/év): 8926
Mosási/ centrifuga zajszint (dBA):  51 / 72
Nettó készüléktömeg (kg): 62
Készülékméret: 900x400x600
(Mag.xSzél.xMély.) mm

AWE 9730, AWE 8730

AWE 9629, AWE 8629

AWE 8764

AWE 9630

FELÜLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK

A++

A++

A+

A+
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ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. Érzék funkció
• „A+” energiaosztály
• „A” mosási hatékonyság
• „C” centrifuga hatékonyság, 1000 ford./perc
• 5 kg (pamut) mosható ruhamennyiség
• Elektronikus vezérlés, digitális kijelző + LED-sor
• 3-részes antibakteriális mosószertartó
• Ellensúlyozott fedél

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Indításkésleltetés (1-23 óra); Választható 
centrifuga szint

OPCIÓK: Clean+ folttisztítás; intenzív öblítés; 
öblítőstop; fél töltet 

PROGRAMOK: pamut, antibakteriális program, 
műszál, kímélő, gyapjú, kézi mosás, napi 40 °C, 
gyors mosás, SuperEco (gazdaságos) program

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 167
Vízfogyasztás (liter/év): 8454
Mosási/ centrifuga zajszint (dBA):  59 / 76
Nettó készüléktömeg (kg): 58
Készülékméret: 900x400x600
(Mag.xSzél.xMély.) mm

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. Érzék funkció
• „A+” energiaosztály
• „A” mosási hatékonyság
• „C” centrifuga hatékonyság, 1000 ford./perc
• 5,5 kg (pamut) mosható ruhamennyiség
• Elektronikus vezérlés, digitális kijelző + LED-sor
• 3-részes antibakteriális mosószertartó
• Ellensúlyozott fedél

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Indításkésleltetés (1-23 óra); Választható 
centrifuga szint

OPCIÓK: Clean+ folttisztítás; intenzív öblítés; 
öblítőstop; hideg mosás

PROGRAMOK: pamut; antibakteriális program; 
műszál; kímélő; gyapjú; kézi mosás; napi 40 °C; 
gyors mosás; SuperEco (gazdaságos) program 

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 181
Vízfogyasztás (liter/év): 8674
Mosási/ centrifuga zajszint (dBA):  59 / 76
Nettó készüléktömeg (kg): 58
Készülékméret mm: 900x400x600
(Mag.xSzél.xMély.) mm

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. Érzék funkció • Green Generation termék
• „A+” energiaosztály • „A” mosási hatékonyság
• „C” centrifuga hatékonyság, 1000 ford./perc
• 6 kg (pamut) mosható ruhamennyiség
• Elektronikus vezérlés, digitális kijelző + LED-sor
• 3-részes antibakteriális mosószertartó
• Ellensúlyozott fedél

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Indításkésleltetés (1-23 óra); Választható 
hőmérséklet és centrifuga szint

OPCIÓK: Clean+ folttisztítás; előmosás; intenzív 
öblítés; öblítőstop; ECO 

PROGRAMOK: pamut; műszál; kímélő;
napi 40 °C; antibakteriális; kézi mosás; AquaEco 
(19 l); gyapjú program; gyors mosás; SuperEco 
(gazdaságos) program 

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 188
Vízfogyasztás (liter/év): 8926
Mosási/ centrifuga zajszint (dBA):  59 / 75
Nettó készüléktömeg (kg): 62
Készülékméret: 900x400x600
(Mag.xSzél.xMély.) mm

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. Érzék funkció
• Green Generation termék
• „A+” energiaosztály
• „A” mosási hatékonyság
• „B” centrifuga hatékonyság, 1200 ford./perc
• 5,5 kg (pamut) mosható ruhamennyiség
• Elektronikus vezérlés, digitális kijelző + LED-sor
• 3-részes antibakteriális mosószertartó
• Ellensúlyozott fedél

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Indításkésleltetés (1-23 óra); Választható 
centrifuga szint

OPCIÓK: „Rapid” gyorsmosás; Clean+ folttisztítás; 
előmosás; öblítőstop; intenzív öblítés

PROGRAMOK: pamut; antibakteriális; műszál; 
kímélő; napi 40 °C; kézi mosás; fehérnemű; 
gyapjú program; gyors mosás; SuperEco 
(gazdaságos) program 

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 173
Vízfogyasztás (liter/év): 8674
Mosási/ centrifuga zajszint (dBA):  59 / 76
Nettó készüléktömeg (kg): 62
Készülékméret: 900x400x600
(Mag.xSzél.xMély.) mm

AWE 7109

AWE 7519

AWE 7629

AWE 7749

FELÜLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK

A+

A+

A+

A+
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FELÜLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• „A+” energiaosztály
• „A” mosási hatékonyság
• „C” centrifuga hatékonyság, 1000 ford./perc
• 5 kg (pamut) mosható ruhamennyiség
• Elektronikus vezérlés
• 3-részes antibakteriális mosószertartó
• Ellensúlyozott fedél

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Választható hőmérséklet és centrifuga szint

OPCIÓK: előmosás; intenzív öblítés

PROGRAMOK: pamut; műszál; gyapjú; kézi mosás; 
gyors mosás

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 167
Vízfogyasztás (liter/év): 8454
Mosási/ centrifuga zajszint (dBA):  59 / 76
Nettó készüléktömeg (kg): 58
Készülékméret: 900x400x600
(Mag.xSzél.xMély.) mm

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• „A+” energiaosztály
• „A” mosási hatékonyság
• „C” centrifuga hatékonyság, 1000 ford./perc
• 5 kg (pamut) mosható ruhamennyiség
• Elektronikus vezérlés
• 3-részes antibakteriális mosószertartó
• Ellensúlyozott fedél

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Választható hőmérséklet és centrifuga szint

OPCIÓK: előmosás; intenzív öblítés; fél töltet

PROGRAMOK: pamut; műszál; kímélő; napi 40 °C; 
gyapjú; kézi mosás program; gyors mosás

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 167
Vízfogyasztás (liter/év): 8454
Mosási/ centrifuga zajszint (dBA):  59 / 76
Nettó készüléktömeg (kg): 58
Készülékméret: 900x400x600
(Mag.xSzél.xMély.) mm

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• „A+” energiaosztály
• „A” mosási hatékonyság
• „C” centrifuga hatékonyság, 1000 ford./perc
• 5 kg (pamut) mosható ruhamennyiség
• Elektronikus vezérlés
• 3-részes antibakteriális mosószertartó
• Ellensúlyozott fedél

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Választható hőmérséklet és kikapcsolható 
centrifuga

OPCIÓK: Clean+ folttisztítás; előmosás; intenzív 
öblítés; hideg mosás

PROGRAMOK: pamut; műszál; kímélő; gyapjú; 
kézi mosás; napi 40 °C; gyors mosás; SuperEco 
(gazdaságos) program

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 167
Vízfogyasztás (liter/év): 8454
Mosási/ centrifuga zajszint (dBA):  59 / 76
Nettó készüléktömeg (kg): 58
Készülékméret: 900x400x600
(Mag.xSzél.xMély.) mm

AWE 6619 = 5 kg, 1100 ford./perc centrifuga
AWE 6521 = 5,5 kg, 1000 ford./perc centrifuga

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• „A+” energiaosztály
• „A” mosási hatékonyság
• „C” centrifuga hatékonyság
• 5 illetve 5,5 kg (pamut) mosható ruhamennyiség
• Elektronikus vezérlés
• 3-részes antibakteriális mosószertartó
• Ellensúlyozott fedél

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Fix (1/3/6/9/12 órás) indításkésleltetés;
Választható centrifuga szint

OPCIÓK: Clean+ folttisztítás; előmosás; intenzív 
öblítés; öblítőstop 

PROGRAMOK: pamut; műszál; kímélő; gyapjú; 
kézi mosás; napi 40 °C; gyors mosás; SuperEco 
(gazdaságos) program

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 181-167
Vízfogyasztás (liter/év): 8674-8454
Mosási/ centrifuga zajszint (dBA):  59 / 76-74
Nettó készüléktömeg (kg): 58
Készülékméret: 900x400x600
(Mag.xSzél.xMély.) mm

AWE 2550

AWE 4519

AWE 6519

AWE 6619, AWE 6521

FELÜLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK

A+

A+

A+

A+
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Az egyedülálló Airfl ow technológiának, a 
Wave Motion asszimmetrikus dobmozgásnak 
és a piacon található legnagyobb dobtérfo-
gatnak köszönhetően a Whirlpool új szárítója 
megőrzi ruhái anyagának természetes szép-
ségét!

MEGÓVJA RUHÁIT A 
TECHNOLÓGIAI INNO-
VÁCIÓK SEGÍTSÉGÉVEL

A Whirlpool új 6. Érzék Green Generation szá-
rítója a hatékony hőszivattyús technológiá-
nak köszönhetően elérhető a tökéletes szá-
rítási teljesítmény és az energiahatékonyság, 
valamint ruháival is maximális mértékben 
törődik. 6. Érzék Air Care technológia kivé-
telesen egyenletesen és gyengéden szárítja 

meg ruháit, így biztosítva a legjobb szárítási 
eredményt. Ezen felül speciális programok 
biztosítják a különleges ruhadarabokkal való 
még kíméletesebb bánásmódot, a hatalmas 
dobméretnek köszönhetően elérhető a töké-
letes szárítási teljesítmény és az energiaha-
tékonyság.

6. ÉRZÉK AIR CARE – 
GYENGÉD SZÁRÍTÁS

Bármit is szeretnénk szárítani, a készülékben 
található intelligens 6. Érzék technológia 
automatikusan érzékeli a betöltött ruhában 
található nedvesség mennyiségét**, és en-
nek megfelelően állítja be a szárítási para-
métereket, ellenőrzése alatt tartva az egész 
folyamatot.

EGYEDÜLÁLLÓ AIRFLOW TECHNO-
LÓGIA A PUHA ANYAGOKÉRT
A hőcserélő egység és a ventilátor speciá-
lis elhelyezése hozza létre a az új Airfl ow 
technológiát. Ez elősegíti a készülék haté-
konyságot azzal, hogy csökkenti a dobban 
lévő levegő nyomását, amelynek köszön-
hetően a levegő gyengéden járja körbe a 
ruhákat megőrizve ezzel azok anyagának 
puhaságát.

A
-40%

A
-50%

A-50%** ÉS 
A-40%***

ERŐFORRÁS MEGTAKARÍTÁS
Az új 6. Érzék Green Generation szárítók 
kihasználják a hőszivattyús technológia 
előnyeit az energiahatékonyság és fenn-
tarthatóság érdekében. A hagyományos 
fűtőegység helyett hőszivattyút használva 
ugyanolyan szárítási hatékonyságot érhe-
tünk el jóval alacsonyabb hőmérsékleten: 
átlagosan 40 °C-os szárítási hőmérséklet 
60 °C helyett. Így természetesen amellett, 
hogy gyengéden bánik ruháival, még ener-
giát is megtakaríthatunk vele. Valójában, 
az A-50% energiaosztályú 9 kilogramm 
szárítási kapacitású készülékeknél közel 
50%-kal kevesebb energiát használunk fel, 
mint az A energiaosztályú modelleknél.
Ez kevesebb költségekhez vezet, ami nem-
csak a pénztárcánk, hanem a bolygó szá-
mára is jó hír.

9kg
kapacitás

9 KG-OS KAPACITÁS ÉS 
NAGYOBB DOBNYÍLÁS

A nagy, 9 kg-os kapacitás lehetővé teszi, 
hogy a szárítót ritkábban használjuk, így 
jelentős idő- és energiamegtakarítást érhe-
tünk el. Ugyanakkor a szárítás még a teljes 
9 kg-os terhelés esetén is tökéletes. A to-
vábbfejlesztett, nagyobb dobnyílásnak kö-
szönhetően könnyű a ki- és bepakolás még a 
nagyméretű ruhák esetében is.

ÚJ 6. ÉRZÉK GREEN GENERATION SZÁRÍTÓK:
KIVÁLÓ SZÁRÍTÁSI EREDMÉNY, HOGY MÉG KÖNNYEBB 
LEGYEN AZ ÉLET 
A WHIRLPOOL LEGÚJABB SZÁRÍTÓI A LEHETŐ LEGJOBB HŐFOKON
SZÁRÍTJÁK ÉS MEGFELELŐEN TÖRŐDNEK RUHÁIVAL, MIKÖZBEN OPTIMALIZÁLJÁK
AZ ENERGIA FELHASZNÁLÁST.*

* 0% nedvességtartalom normatív szekrényszáraz programon.
**  50%-al hatékonyabb (0,241 kWh/kg) mint az A energiaosztályra

mért küszöbérték (0,48 Kw/h/kg)

***  40%-al hatékonyabb (0,289 kWh/kg) mint az A energiaosztályra mért küszöbérték 
(0,48 Kw/h/kg)
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* Készülékeink felszereltsége modellektől függően változhat.

6. ÉRZÉK TECHNOLÓGIA ÉS 
AIRFLOW RENDSZER
A 6. ÉRZÉK szárítók rendkívül kíméletesen 
bánnak még a legkényesebb kelmékkel is.
A speciális érzékelők folyamatosan fi gyelik a 
ruhákban lévő nedvesség szintjét és automa-
tikusan szabályozzák a szárítási programot, 
hogy tökéletes eredményt biztosítsanak, 
emellett időt és energiát takarítsanak meg.

GREEN GENERATION
Ez a címke, amelyet a 

Whirlpool a legjobb környezetbarát készülé-
keinek ad, garantálja azt, hogy az adott ké-
szülék az osztályában legjobb teljesítményt 
és erőforrás takarékosságot biztosítja.

MINDEN IGÉNYT KIELÉGÍTŐ
PROGRAMOK ÉS OPCIÓK
A 6. ÉRZÉK szárítógépek minden igényre kí-
nálnak megfelelő programot és egyedi opci-
ót. Az intelligens 6. ÉRZÉK technológia a ru-
hamennyiség és a kelmetípus alapján minden 
egyes szárításhoz automatikusan meghatá-
rozza a tökéletes szárítási programot.

• Kímélő: biztonságosan, alacsony hőmér-
sékleten kezeli a legkényesebb ruhákat is.

• Vegyes töltet: köszönhetően a vegyes töl-
tetre kifejlesztett szárítási programnak, az 
olyan ruhák, mint polók, ingek, törölközők, 
alsóneműk és sportruházat kíméletesen szá-
ríthatók együtt.

• Farmer: optimális program pamut, illetve 
farmer ruházathoz.

• Nagyméretű ruhaprogram: Szárítható há-
lózsák, vagy tollpelyhet tartalmazó ruhadara-
bok, pl.: sídzseki, overál, stb. szárítása sem 
akadály ezzel az új programmal

• Gyors program: csökkenti a szárítás időtar-
tamát (egyforma méretű, vékony darabokhoz 
ajánlott).

• Sport program: ideális a modern sportru-
házatnál használt kényes szálakhoz.

• Selyem program: fi nom selyem ruhadara-
bokhoz készült alacsony hőmérsékletű program.

• Szellőztetés: a készülék 30 percen keresz-
tül a levegő melegítése nélkül szellőzteti és 
levegőzteti a ruhákat.

• Kímélő gyapjú program: Ez a speciális 
gyapjú program egy tökeletes frissítő ciklus 
a már korábban megszáradt gyapjú ruhák 
számára. Csupán 6 perc alatt felmelegíti és 
megpuhítja a ruhák rostjait megszüntetve 
ezzel bennük a durvaságot és megőrizve a 
ruhák természetes textúráját és puhaságát.

SZÁRÍTÁSI SZINT
BEÁLLÍTÁSA OPCIÓ
Ennek az opciónak a kiválasztásával beállít-
hatja a ruhanemű szárazsági szintjét. A kívánt 
program kiválasztása után kiválaszthatja egy 
három fokozatú skálán a szárazsági szintet.

KÉSLELTETETT INDÍTÁS
Állítsa be a gépet úgy, hogy a prog-

ram a legkényelmesebb vagy legelőnyösebb 

időben induljon. Az időzítő akár 12 órával is 
késleltetheti a program indítását.

GYŰRŐDÉSGÁTLÓ OPCIÓ
Ez a speciális funkció a gyűrődés csökkentése 
érdekében választható, ha a ruhát nem veszi 
ki közvetlenül a szárítási ciklus végén. A dob 
időről időre egy fordulatot végez, megaka-
dályozza, hogy a szárítás után összeessen a 
ruha, így az gyűrődésmentes marad egészen 
a kiszedésig (legfeljebb 12 órán át).

KÍMÉLŐ OPCIÓ
Lecsökkenti a szárítási hőmérsékletet, hogy 
biztonságosan száríthassa a legkényesebb 
anyagokat is.

CSENGŐ OPCIÓ
Ennek az opciónak a megnyomására egy 
hangjelzés jelzi a szárítási ciklus végét.

GYEREKZÁR OPCIÓ
Ha bekapcsolja, a zár megakadá-

lyozza az ajtó becsukását és a gép elindítását.

DOBVILÁGÍTÁS OPCIÓ
Az ajtó nyitásakor automatikusan felgyulla-
dó világítás, amely egyetlen gombnyomással 
bekapcsolható 30 másodpercre.

FORMATERVEZÉS, HOGY ÉRZÉKEL-
HETŐ LEGYEN A KÜLÖNBSÉG
A Whirlpool szárítógépek az eleganciát a 
funkcionalitással ötvözik. Lágy vonalaiknak 
és a fő formajegyeiknek köszönhetően min-
denfajta környezetben nagyszerűen mutat-
nak, legyen az klasszikus vagy modern. Új 
grafi ka emeli ki a kezelőszerveket, a kezelő 
elemeket, és a könnyű használatot segíti elő 
az egyszerű kezelőfelület is.

6. ÉRZÉK LCD-KIJELZŐ
A 6. ÉRZÉK és az LCD technológia az egyszerű 
használatot és a kiváló eredményt biztosítja. 
A teljesen grafi kus LCD-kijelző folyamatos tá-
jékoztatást ad a program állásáról. 

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

AMI A WHIRLPOOL SZÁRÍTÓGÉPEIRE ÁLTALÁBAN JELLEMZŐ:*
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ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. Érzék funkció
• „B” energiaosztály
• Elektronikus vezérlés, multifunkciós LCD-kijelző
• Kondenzációs szárítórendszer
• 8 kg (pamut) szárítható ruhamennyiség
• Gyermekzár

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Indításkésleltetés (max. 12 óra);
Maradékidő kijelzés

OPCIÓK: 3-fokozatban állítható szárítási szint; 
vasaláskönnyítés; csökkentett szárítás (kímélő) 
opció; túlszárítás elleni védelem; dobvilágítás; 
hangjelzés

PROGRAMOK: pamut (extraszáraz; szekrény-
száraz+; szekrény-száraz; vasalás-száraz); műszál 
(extraszáraz; szekrény-száraz; vasalás-száraz); 
napi vegyes; farmer; selyem; kímélő plusz; sport; 
átszellőztető; időprogramok

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (pamut, szekrényszáraz,
60%, 1000 ford.) kWh: 4,48
Nettó készüléktömeg (kg): 38
Készülékméret: 850x600x630
(Mag.xSzél.xMély.) mm

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. Érzék AirCare funkció
• Green Generation termék
• „A-40%” energiaosztály
• Elektronikus vezérlés, multifunkciós LCD-kijelző
•  Kondenzációs szárítórendszer, hőszivattyús 

technológia!!!
• 7 kg (pamut) szárítható ruhamennyiség
• Gyermekzár

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Indításkésleltetés (max. 12 óra);
Maradékidő kijelzés

OPCIÓK: 3-fokozatban állítható szárítási szint; 
vasaláskönnyítés; csökkentett szárítás (kímélő) 
opció; túlszárítás elleni védelem; dobvilágítás; 
hangjelzés

PROGRAMOK: pamut (extraszáraz; szekrény-
száraz+; szekrény-száraz; vasalás-száraz); 
műszál (extraszáraz; szekrény-száraz; vasalás-
száraz); napi vegyes; farmer; gyapjú; kímélő; 
átszellőztető; nagyméretű ruhaprogram; 
időprogramok

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (pamut, szekrényszáraz,
60%, 1000 ford.) kWh: 1,96
Nettó készüléktömeg (kg): 46
Készülékméret: 850x600x630
(Mag.xSzél.xMély.) mm

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. Érzék AirCare funkció
• Green Generation termék
• „A-50%” energiaosztály
• Elektronikus vezérlés, multifunkciós LCD-kijelző
•  Kondenzációs szárítórendszer, hőszivattyús 

technológia!!!
• 9 kg (pamut) szárítható ruhamennyiség
• Gyermekzár

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Indításkésleltetés (max. 12 óra);
Maradékidő kijelzés

OPCIÓK: 3-fokozatban állítható szárítási szint; 
vasaláskönnyítés; csökkentett szárítás (kímélő) 
opció; túlszárítás elleni védelem; dobvilágítás; 
hangjelzés

PROGRAMOK: pamut (extraszáraz; 
szekrényszáraz+; szekrényszáraz; vasalásszáraz); 
műszál (extraszáraz; szekrényszáraz; 
vasalászsáraz); napi vegyes; farmer; gyapjú; 
kímélő; átszellőztető; nagyméretű ruhaprogram; 
időprogramok

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (pamut,
szekrényszáraz, 60%, 1000 ford.) kWh: 2,16
Nettó készüléktömeg (kg): 47
Készülékméret: 850x600x630
(Mag.xSzél.xMély.) mm

AZB 8680

AZA-HP 7781

AZA-HP 9781

A
-50%

A
-40%

SZÁRÍTÓGÉPEK
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ALAPTULAJDONSÁGOK:
• Mosó-szárító készülék
• „A” energiaosztály
• „A” mosási hatékonyság
• „B” centrifuga hatékonyság
• Elektronikus vezérlés, digitális kijelző
• 7 kg (pamut) mosható ruhamennyiség
• 4 kg (pamut) szárítható ruhamennyiség
• 1400 ford./perc centrifuga fordulatszám

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Indításkésleltetés (1-23 óra); Maradékidő kijelzés; 
Választható hőmérséklet, centrifuga szint

OPCIÓK: szárítás; vasaláskönnyítés; intenzív 
öblítés; előmosás; öblítőstop

PROGRAMOK: pamut (30°; 40°; 60°; 90°); napi 
30 °C; műszál (30°; 40°; 60°); gyapjú; szárítás 
program

MŰSZAKI ADATOK:
Mosódob térfogata (l): 52
Nettó készüléktömeg (kg): 80
Készülékméret: 850x596x575 
(Mag.xSzél.xMély.) mm

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. Érzék funkció
• „B” energiaosztály
• Elektronikus vezérlés, digitális kijelző
• Kondenzációs szárítórendszer
• 6 kg (pamut) szárítható ruhamennyiség

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Indításkésleltetés (max. 12 óra);
Maradékidő kijelzés

OPCIÓK: vasaláskönnyítés; csökkentett szárítás 
(kímélő) opció; túlszárítás elleni védelem; 
hangjelzés; gyors pamut

PROGRAMOK: pamut (extraszáraz; szekrény-
száraz+; szekrény-száraz; vasalás-száraz); műszál 
(extraszáraz; szekrény-száraz; vasalás-száraz); 
napi vegyes; kímélő plusz; átszellőztető; 
időprogramok

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (pamut, szekrényszáraz,
60%, 1000 ford.) kWh: 3,36
Nettó készüléktömeg (kg): 40
Készülékméret: 850x600x630
(Mag.xSzél.xMély.) mm

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. Érzék funkció
• „B” energiaosztály
• Elektronikus vezérlés, digitális kijelző
• Kondenzációs szárítórendszer
• 7 kg (pamut) szárítható ruhamennyiség
• Gyermekzár

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Indításkésleltetés (max. 12 óra);
Maradékidő kijelzés

OPCIÓK: 3-fokozatban állítható szárítási szint; 
vasaláskönnyítés; csökkentett szárítás (kímélő) 
opció; túlszárítás elleni védelem; dobvilágítás; 
hangjelzés

PROGRAMOK: pamut (extraszáraz; szekrény-
száraz+; szekrény-száraz; vasalás-száraz); műszál 
(extraszáraz; szekrény-száraz; vasalás-száraz); 
napi vegyes; farmer; selyem; kímélő plusz; sport; 
átszellőztető; időprogramok

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (pamut, szekrényszáraz,
60%, 1000 ford.) kWh: 3,92
Nettó készüléktömeg (kg): 40
Készülékméret: 850x600x630
(Mag.xSzél.xMély.) mm

AWZ 7141

AZB 6670

AZB 7780

SZÁRÍTÓGÉPEK
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6. ÉRZÉK GREEN GENERATION MOSOGATÓGÉP
6 LITER: A LEGKISEBB VÍZFOGYASZTÁS A VILÁGON*
CSAK 6 LITER VÍZ SZÜKSÉGES 13 TERÍTÉK TÖKÉLETES ELMOSOGATÁSÁHOZ.

6 LITER: MINEK TÖBBET 
HASZNÁLNI?

A víz egyre nagyobb kincs, és a Whirlpool 
technológia elősegíti a minden eddiginél 
takarékosabb vízhasználatot. Az új 6. ÉR-
ZÉK Green Generation mosogatógépek 13 
terítéket mosogatnak tökéletesen tisztára, 
mindössze 6 liter víz felhasználásával. Egy 
speciális tartálynak és az újonnan kifejlesz-
tett tisztító rendszernek köszönhetően a ké-
szülék az utolsó öblítővizet elraktározza, és 
felhasználja a következő mosogatásnál. Így a 
kiemelkedő tisztítás minden eddiginél keve-
sebb erőforrást vesz igénybe.

6. ÉRZÉK TECHNOLÓGIA
EGYEDÜLÁLLÓ ERŐFORRÁS-
TAKARÉKOSSÁG

A Whirlpool 6. ÉRZÉK mosogatógép teljes 
terhelés mellett A+ energiahatékonyságot 
biztosít. Ha csak részben pakoljuk meg a 
mosogatógépet, akkor az lenne célszerű, 
ha a mosogatógép kevesebb energiát és 
vizet használna. A Whirlpool 6. ÉRZÉK mo-
sogatógépek még ennél is tovább mennek: 
az intelligens 6. érzék technológia érzékeli 
a szennyezettség mértékét, és a mosogatási 

ciklust automatikusan ehhez igazítja – így 
akár 50%** energia-, víz- és időmegtakarí-
tást képes elérni.

POWERCLEAN™ 
MAX TECHNOLÓGIA

Bármit tökéletesen elmosogat, a legki-
sebbtől a legnagyobbig. Az egyedülálló 
PowerClean™ MAX technológiának kö-
szönhetően a Whirlpoolnak sikerült olyan 
mosogatógépet alkotnia, amely még a leg-
makacsabb szennyeződéseket is eltávolítja 
a lábasokról, serpenyőkről, akár az óriási 
méretű dolgokról is, például a sütőlap-
ról, anélkül, hogy elő-öblítésre, áztatásra 
vagy súrolásra lenne szükség.  Az alsó ko-
sár hátsó részén lévő nagynyomású forgó 
fúvókákból érkező vízsugár az erős szeny-
nyeződést is eltávolítja, a vízfogyasztás 
növekedése nélkül.

POWERCLEAN™ 
TECHNOLÓGIA

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

A GŐZ GYENGÉD 
EREJE

Az AquaSteam technológia a fő mosogatási 
ciklus során gőzt állít elő a felső kosárban, 
amely átjárja az ételmaradékokat és kíméle-
tesen eltávolítja a problémás foltokat, mint 
például tea, kávé és rúzs, így biztosítva a tö-
kéletes eredményt.

14 TERÍTÉKES MOSOGATÁS
A Whirlpool újdonsága, hogy az egyedien ki-
alakított alsó- és felsőkosaraknak, valamint a 
rugalmas állíthatóságnak köszönhetően már 
14 teríték is kényelmesen elfér a mosogató-
gépekben. A alsó kosárban a 31 cm átmérő-
jű tányérok is könnyedén elférnek és közel 
hatféleképpen pakolhatók be a készülékekbe. 
A felső kosár állítható magassága pedig ga-
rantálja az edények, poharak rugalmas elren-
dezését.

* Alapprogram (Eco 50 C°). 2011. februári állapot
** Összehasonlítva a 6. ÉRZÉK program minimális és maximális fogyasztását.
***  Meleg vizes feltöltéssel nem rendelkező Whirlpool mosogatógéppel összehasonlítva,

teljes terhelésénél, Eco 50 C° alapprogrammal.
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RUGALMASAN ALAKÍTHATÓ
BELSŐ TÉR
Ami a bepakolást illeti, a mosogatógép min-
den részletét a rugalmasság jellemzi. A több 
modulból álló, lehajtható pohártartóval ren-
delkező kosaraknak köszönhetően a belső te-
ret saját igényei szerint alakíthatja. A különö-
sen nagyméretű dolgokat például elhelyezheti 
függőlegesen az alsó kosár hátsó részén, így a 
többi részen hely szabadul fel a fi nom porce-
lánedények számára. Így minden elmosogat-
ható egyszerre, és nem kell aggódnia amiatt, 
hogy az edények lepattogzanak vagy eltörnek. 

HARMADIK EVŐESZKÖZTARTÓ FIÓK
Az evőeszközök és konyhai eszközök számára 
van egy 3. kosár is. A kosár két külön tál-
cából áll, amelyek igény szerint különböző 
helyzetbe állíthatók vagy kivehetők. A 3. 
kosárnak köszönhetően nincs szükség a hely-
igényes hagyományos evőeszköztartóra, így 
elegendő hely marad arra, hogy egyetlen al-
kalommal akár egy 13 személyes étkészletet 
is elmosogasson.

NAGY KIJELZŐ A FOLYAMATOS 
VISSZAJELZÉSHEZ
Egyetlen pillantással tájékozódhat az LCD- 
kijelzőn, hogy hol tart a mosogatás, meg-
nézheti a kiválasztott opciókat, a mosoga-
tási fázist, a hátralévő időt, és még sok más 
adatot. 

INDÍTÁSKÉSLELTETÉS OPCIÓ
Állítsa be a gépet úgy, hogy a program a 
legkényelmesebb vagy legelőnyösebb időben 
induljon, például éjszaka, amikor az áramdíj 

alacsonyabb. Az időzítő akár 24 órával is kés-
leltetheti a program indítását.

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

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

SANI RINSE ANTIBAKTERI-
ÁLIS ÖBLÍTÉS

Az összes baktérium 99,999 százalékát el-
távolítja (NF EN 13697-es szabvány szerint, 
független intézet által beviszgálva), így biz-
tosítja, hogy az edények tökéletesen higiéni-
kusak legyenek.

SZUPERCSENDES ÉJSZAKAI 
PROGRAM

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

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

VÍZBIZTONSÁGI RENDSZER
•  Elektronikus vízszabályozás: Figyeli a 

mosogatógép alján összegyűlő víz szintjét. 
Belső szivárgás esetén leállítja a gépet, és 
kiszivattyúzza a vizet.

•  Waterstop biztonsági rendszer:  kiömlés-
gátló berendezés – otthona védelme érde-
kében. Ha problémára utaló jelet észlel, 
azonnal leállítja a mosogatást, elzárja a 
vízbevezetést és kiüríti a gépet.

AMI A WHIRLPOOL MOSOGATÓGÉPEIRE ÁLTALÁBAN JELLEMZŐ:*

* Készülékeink felszereltsége modellektől függően változhat.
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ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. Érzék funkció • Aquasteam gőzfunkció
• PowerClean nagynyomású tisztítás
• „A” energiaosztály • „A” tisztítási hatékonyság
• „A” szárítási hatékonyság • Digitális kijelző
• 12 teríték • Alsó kosár: 2 fi x és 4 lehajtható 
tányértartó sor • Felső kosár: állítható magasságú 
és kivehető; 2 lehajtható csészetartó

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Indításkésleltetés (1-24 óra); maradékidő kijelzés;
Multizónás mosogatás; Multitabletta használat; 
Elektronikus öblítőszer- és sóhiány kijelzés; 
Öntisztító szűrőrendszer

PROGRAMOK: 
Aquasteam 6. Érzék (40-70 °C); előmosogatás; 
kímélő üvegprogram (40 °C); gyors (45 °C); Eco 
(50 °C); napi (60 °C) program  

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 324
Vízfogyasztás (liter/év): 3360
Zajszint (dBA): 46
Nettó súly (kg): 56
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 850x597x590
Tápvíz maximális hőmérséklete (°C): 60

ADP 6930 IX PC - inox készülékszín
ADP 6930 WH PC - fehér készülékszín

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. Érzék funkció • Aquasteam gőzfunkció
• PowerClean nagynyomású tisztítás
• „A” energiaosztály • „A” tisztítási hatékonyság
• „A” szárítási hatékonyság • Digitális kijelző
• 14 teríték • Alsó kosár: 4 lehajtható tányértartó 
sor • Felső kosár:  állítható magasságú és 
kivehető; 4 lehajtható csészetartó

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Indításkésleltetés (1-24 óra); maradékidő kijelzés;
Multizónás mosogatás; Multitabletta használat; 
Elektronikus öblítőszer- és sóhiány kijelzés; 
Öntisztító szűrőrendszer

PROGRAMOK: 
Aquasteam 6. Érzék (40-70 °C); előmosogatás; 
kímélő üvegprogram (40 °C); gyors (45 °C); Eco 
(50 °C); szupercsendes éjszakai (55 °C) program  

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 329
Vízfogyasztás (liter/év): 3080
Zajszint (dBA): 44
Nettó súly (kg): 51
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 850x597x590
Tápvíz maximális hőmérséklete (°C): 60

ADP 6914 IX SPACE+ - inox készülékszín
ADP 6914 WH SPACE+ - fehér készülékszín

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. Érzék funkció • Aquasteam gőzfunkció
• Green Generation termék • 6 literes 
vízfogyasztás! • „A+” energiaosztály
• „A” tisztítási hatékonyság • „A”szárítási 
hatékonyság • Digitális kijelző • 13 teríték • Alsó 
kosár: 2 lehajtható tányértartó sor • Felső kosár: 
állítható magasságú és kivehető; 2 lehajtható 
csészetartó 

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Indításkésleltetés (1-24 óra); maradékidő kijelzés;
Multizónás mosogatás; Multitabletta használat; 
Elektronikus öblítőszer- és sóhiány kijelzés; 
Öntisztító szűrőrendszer

PROGRAMOK: 
Aquasteam 6. Érzék (40-70 °C); előmosogatás; 
kímélő üvegprogram (40 °C); gyors (45 °C); Eco 
(50 °C); szupercsendes éjszakai (55 °C) program  

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 293
Vízfogyasztás (liter/év): 1680
Zajszint (dBA): 44
Nettó súly (kg): 51
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 850x597x590
Tápvíz maximális hőmérséklete (°C): 60

ADP 6966 ECO IX - inox készülékszín
ADP 6966 ECO WH - fehér készülékszín

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. Érzék funkció • Aquasteam gőzfunkció
• Green Generation termék • PowerClean MAX 
forgófejes nagynyomású tisztítás • „A+” energiaosztály 
• „A” tisztítási hatékonyság • „A” szárítás hatékonyság 
• Érintőszenzoros programválasztás, LCD-kijelző • 13 
teríték • Alsó kosár: 2 fi x és 5 lehajtható tányértartó 
sor • Felső kosár: állítható magasságú és kivehető
• Evőeszköztartó fi ók (3. kosár) 

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Indításkésleltetés (1-24 óra); maradékidő kijelzés
Antibakteriális öblítés; Multizónás mosogatás; 
Multitabletta használat; Elektronikus öblítőszer- 
és sóhiány kijelzés; Öntisztító szűrőrendszer

PROGRAMOK: 
Aquasteam 6. Érzék (40-70 °C); előmosogatás; 
üvegprogram (40 °C); gyors (45 °C), Eco (50 °C); 
éjszakai (55 °C) és intenzív (70 °C)program 

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 293
Vízfogyasztás (liter/év): 3080
Zajszint (dBA): 44
Nettó súly (kg): 51
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 850x597x590
Tápvíz maximális hőmérséklete (°C): 60

ADP 7955 IX TOUCH - inox készülékszín
ADP 7955 WH TOUCH - fehér készülékszín

ADP 6930 IX, WH PC

ADP 6914 IX, WH SPACE+

ADP 6966 ECO IX, WH

ADP 7955 IX, WH TOUCH
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ALAPTULAJDONSÁGOK:
• „A” energiaosztály • „A” tisztítási hatékonyság
• „A” szárítási hatékonyság • LED-sor jelzés
• 12 teríték • Alsó kosár: 4 fi x tányértartó sor
• Felső kosár: 2 lehajtható csészetartó

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Indításkésleltetés (fi x idejű: 2/4/8 óra); 
Elektronikus öblítőszer- és sóhiány kijelzés; 
Féltöltet opció; Multitabletta használat; 
Öntisztító szűrőrendszer

PROGRAMOK: 
előmosogatás; kímélő üvegprogram (40 °C); gyors 
(40 °C); Eco (50 °C); intenzív (70 °C) program   

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 327
Vízfogyasztás (liter/év): 4200
Zajszint (dBA): 51
Nettó súly (kg): 56
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 850x597x590
Tápvíz maximális hőmérséklete (°C): 25

ADP 5310 WH - fehér készülékszín

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• PowerClean nagynyomású tisztítás
• „A” energiaosztály • „A” tisztítási hatékonyság
• „A” szárítási hatékonyság • LED-sor jelzés
• 12 teríték, 5 program • Alsó kosár: 2 fi x és 4 
lehajtható tányértartó sor • Felső kosár: állítható 
magasságú • 2 lehajtható csészetartó

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Indításkésleltetés (fi x idejű: 2/4/8 óra); 
Elektronikus öblítőszer- és sóhiány kijelzés; 
Öntisztító szűrőrendszer

PROGRAMOK: 
előmosogatás; gyors (45 °C); Eco (50 °C); 
antibakteriális; intenzív (70 °C) program   

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 327
Vízfogyasztás (liter/év): 3080
Zajszint (dBA): 48
Nettó súly (kg): 51
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 850x597x590
Tápvíz maximális hőmérséklete (°C): 25

ADP 5350 PC - fehér készülékszín

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. Érzék funkció • Aquasteam gőzfunkció
• „A” energiaosztály • „A” tisztítási hatékonyság • 
„A” szárítás hatékonyság • Digitális kijelző
• 12 teríték • Alsó kosár: 2 fi x és 2 lehajtható 
tányértartó sor • Felső kosár: állítható magasságú 
és kivehető • 2 lehajtható csészetartó

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Indításkésleltetés (1-24 óra); maradékidő kijelzés; 
Antibakteriális öblítés; Multizónás mosogatás; 
Multitabletta használat; Elektronikus öblítőszer- 
és sóhiány kijelzés; Öntisztító szűrőrendszer

PROGRAMOK: 
Aquasteam 6. Érzék (40-70 °C); előmosogatás; 
kímélő üvegprogram (40 °C); gyors (45 °C);
Eco (50 °C); napi (60 °C) program  

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 324
Vízfogyasztás (liter/év): 3360
Zajszint (dBA): 46
Nettó súly (kg): 51
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 850x597x590
Tápvíz maximális hőmérséklete (°C): 25

ADP 6920 IX - inox készülékszín
ADP 6920 WH - fehér készülékszín

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• 6. Érzék funkció • Aquasteam gőzfunkció
• Green Generation termék • „A+” energiaosztály 
• „A” tisztítási hatékonyság • „A” szárítás 
hatékonyság • Digitális kijelző • 12 teríték
• Alsó kosár: 2 fi x és 2 lehajtható tányértartó sor 
• Felső kosár: állítható magasságú és kivehető
• 2 lehajtható csészetartó

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Indításkésleltetés (1-24 óra); maradékidő kijelzés;
Multizónás mosogatás; Multitabletta használat; 
Elektronikus öblítőszer- és sóhiány kijelzés; 
Öntisztító szűrőrendszer

PROGRAMOK: 
Aquasteam 6. Érzék (40-70 °C); előmosogatás; 
kímélő üvegprogram (40 °C); gyors (45 °C);
Eco (50 °C); napi (60 °C) program  

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 290
Vízfogyasztás (liter/év): 3640
Zajszint (dBA): 44
Nettó súly (kg): 51
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 850x597x590
Tápvíz maximális hőmérséklete (°C): 60

ADP 6993 ECO - fehér készülékszín

ADP 5310 WH

ADP 5350 PC

ADP 6920 IX, WH

ADP 6993 ECO
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ADP 450 IX - inox készülékszín
ADP 450 WH - fehér készülékszín

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• „A” energiaosztály • „A” tisztítási hatékonyság
• „B” szárítási hatékonyság • LED-sor jelzés
• 9 teríték • Alsó kosár: 4 fi x tányértartó sor
• Felső kosár: kivehető; 4 lehajtható csészetartó

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Mechanikus öblítőszerhiány kijelzés;
Multitabletta használat

PROGRAMOK: 
előmosogatás; gyors; Eco; intenzív; napi program

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 249
Vízfogyasztás (liter/év): 3680
Zajszint (dBA): 54
Nettó súly (kg): 43,5
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 850x450x580
Tápvíz maximális hőmérséklete (°C): 25

ADP 550 IX - inox készülékszín
ADP 550 WH - fehér készülékszín

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• „A” energiaosztály • „A” tisztítási hatékonyság
• „A” szárítási hatékonyság • LED-sor jelzés
• 9 teríték • Alsó kosár: 4 fi x tányértartó sor
• Felső kosár: kivehető; 4 lehajtható csészetartó

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Indításkésleltetés (fi x idejű: 3/6/9 óra); 
maradékidő kijelzés; Elektronikus öblítőszer- és 
sóhiány kijelzés; Multitabletta használat

PROGRAMOK: 
előmosogatás; kímélő üvegprogram; gyors; Eco; 
intenzív; napi program

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 249
Vízfogyasztás (liter/év): 3680
Zajszint (dBA): 52
Nettó súly (kg): 43,5
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 850x450x580
Tápvíz maximális hőmérséklete (°C): 25

ADP 550 IX - inox készülékszín
ADP 550 WH - fehér készülékszín

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• „A” energiaosztály • „A” tisztítási hatékonyság
„A” szárítási hatékonyság • LCD-kijelző • 9 teríték 
• Alsó kosár: 2 fi x és 2 lehajtható tányértartó sor
• Felső kosár: állítható magasságú és kivehető;
4 lehajtható csészetartó

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Indításkésleltetés (1-24 óra); maradékidő kijelzés;
Elektronikus öblítőszer- és sóhiány kijelzés;
Multitabletta használat

PROGRAMOK: 
előmosogatás; kímélő üvegprogram; gyors; Eco; 
intenzív; napi; antibakteriális program

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 249
Vízfogyasztás (liter/év): 3680
Zajszint (dBA): 52
Nettó súly (kg): 43,5
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 850x450x580
Tápvíz maximális hőmérséklete (°C): 25

ADP 850 IX - inox készülékszín
ADP 850 WH - fehér készülékszín

ALAPTULAJDONSÁGOK:
• „A+” energiaosztály • „A” tisztítási hatékonyság
• „A” szárítási hatékonyság • LCD-kijelző
• 9 teríték • Alsó kosár: 2 fi x és 2 lehajtható 
tányértartó sor • Felső kosár: állítható magasságú 
és kivehető; 4 lehajtható csészetartó

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Indításkésleltetés (1-24 óra); maradékidő kijelzés;
Elektronikus öblítőszer- és sóhiány kijelzés;
Multitabletta használat

PROGRAMOK: 
előmosogatás; kímélő üvegprogram; gyors; Eco; 
intenzív; napi; antibakteriális program

MŰSZAKI ADATOK:
Energiafogyasztás (kWh/év): 222
Vízfogyasztás (liter/év): 2940
Zajszint (dBA): 52
Nettó súly (kg): 43,5
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 850x450x580
Tápvíz maximális hőmérséklete (°C): 25

ADP 450 IX, WH

ADP 550 IX, WH

ADP 750 IX, WH

ADP 850 A+ IX, WH





MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK

42

JETCHEF: A FŐZÉS TÖKÉLETESEDÉSE
AZ INTELLIGENS 6. ÉRZÉK TECHNOLÓGIÁT KIAKNÁZVA
A JETCHEF A HAGYOMÁNYOS SÜTŐKNÉL ELÉRHETŐ MINŐSÉGÉT
ÉS VÁLTOZATOSSÁGOT A MIKROHULLÁM SEBESSÉGÉVEL ÖTVÖZI.

* A Jet Defrost funkcióval nem rendelkező Whirlpool termékkel összehasonlítva

ASSISTED CHEF – 70 BEÉPÍTETT 
ÉTELRECEPT
A JetChef mikrohullámú sütőivel a Whirlpool 
soha nem látott módon egyszerűsíti le a fő-
zést, szakavatott segítőtársat visz konyhá-
jába. Válasszon ki egyet a 11 ételkategória 
több, mint 70 receptjéből. A funkció kivá-
lasztása után az ételkategóriát, az étel faj-
táját és súlyát vagy az adagok számát kell 
beállítani, ezután a sütő beállítja a főzési 
időt és jelzi, hogy melyik tartozékot kell 
használni.

JETCHEF ÉS A 6. ÉRZÉK
A 6. ÉRZÉK technológia meghatározza az 
adott étel számára ideális főzési folyamatot.

Intelligens érzékelők fi gyelik az étel ned-
vességtartalmát és a tökéletes eredmény ér-
dekében annak megfelelően szabályozzák a 
főzési paramétereket. Kiolvasztás, grillezés, 
sütés, crisp pirítás, gyorsmelegítés vagy pá-
rolás egy gombnyomásra, és mindig tökéle-
tes eredménnyel! Sőt, a JetChef készülékek 
31 literes kapacitása és 36 centiméteres 
forgótányérja tágas helyet biztosít lasagne, 

egész csirke vagy bármilyen más nagyméretű 
étel elkészítéséhez. 

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

JELLEGZETES DESIGN, STÍLUSOS 
KIVITEL
A legújabb formatervezési irányzatokkal 
összhangban letisztult vonalvezetésű fogan-
tyú és ablak, amelyet a kezelőlap, a kezelő-
gomb és az ajtó lágy vonalai ellensúlyoznak. 
A felül elhelyezett kezelőlap egyedülállóan 
könnyen használható, az összes funkció 
gyorsan elérhető. Elegáns háttérvilágítású 
LCD-kijelző ad teljes körű tájékoztatást a sü-
tési folyamatról. A JetChef készülékek ezüst 
vagy fehér kivitelben kaphatóak. 

FELÜL ELHELYEZETT KEZELŐLAP 
LCD-KIJELZŐVEL
A kezelőlap egyedülállóan könnyen hasz-
nálható helyre került, ahol gyorsan elérhető 
az összes funkció. Elegáns háttér-világítású 
LCD-kijelző ad teljes körű tájékoztatást a 
sütési folyamatról.
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JT 366 WH = fehér készülékszín

ALAPTULAJDONSÁGOK:
•  6. Érzék funkció
•  3D mikrohullám + grill + crisp + párolás funkció
•  Elektronikus vezérlés, érintőszenzoros kezelés
•  Piktogramos LCD-kijelző
•  31 literes belső tér, 36 cm forgótányér

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Főbb funkciók: 6. Érzék Crisp; 6. Érzék párolás; 
6. Érzék melegítés; Jet Start; Jet kiolvasztás; 
Grill; Grill kombi; Crisp; Gyerekzár

TARTOZÉKOK:
Crisp tányér; Crisp-tál fogantyú; Pároló edény; 
Grill rács; Műanyag fedő

MŰSZAKI ADATOK:
Teljesítményigény (W): 2200
Grill teljesítmény (W): 1200
Mikrohullám teljesítmény (W): 1000
Készülékméret: 377x487x538
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

JT 369 SL = ezüst készülékszín

ALAPTULAJDONSÁGOK:
•  6. Érzék funkció
•  3D mikrohullám + grill + crisp + párolás + 

hőlégbefúvás funkció
•  Elektronikus vezérlés, érintőszenzoros kezelés
•  Piktogramos LCD-kijelző
•  31 literes belső tér, 36 cm forgótányér

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Főbb funkciók:  6. Érzék Crisp; 6. Érzék párolás; 
6. Érzék melegítés; Jet Start; Jet kiolvasztás; 
Grill; Grill kombi; Crisp; hőlégbefúvás; 
hőlégbefúvás kombi; gyors melegítés; Gyerekzár

TARTOZÉKOK:
Crisp tányér; Crisp-tál fogantyú; Pároló edény; 
Grill rács; Sütőlap; Műanyag fedő

MŰSZAKI ADATOK:
Teljesítményigény (W): 2200
Hőlégbefúvás teljesítmény (W): 1500
Grill teljesítmény (W): 1200
Mikrohullám teljesítmény (W): 1000
Készülékméret: 377x487x538
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

JT 379/1 SL = ezüst készülékszín

ALAPTULAJDONSÁGOK:
•  6. Érzék funkció
•  3D mikrohullám + grill + crisp + párolás + 

hőlégbefúvás funkció
•  Elektronikus vezérlés, érintőszenzoros kezelés
•  Menürendszerű szöveges - piktogramos LCD-kijelző
•  31 literes belső tér, 36 cm forgótányér

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Főbb funkciók: 6. Érzék Crisp; 6. Érzék párolás; 
6. Érzék melegítés; Jet Start; Jet kiolvasztás; 
Grill; Grill kombi; Crisp; hőlégbefúvás; 
hőlégbefúvás kombi; gyors melegítés; Assisted 
Chef receptek; Gyerekzár

TARTOZÉKOK:
Crisp tányér; Crisp-tál fogantyú; Pároló edény; 
Alacsony és magas grill rács; Sütőlap; Műanyag 
fedő

MŰSZAKI ADATOK:
Teljesítményigény (W): 2200
Hőlégbefúvás teljesítmény (W): 1500
Grill teljesítmény (W): 1200
Mikrohullám teljesítmény (W): 1000
Készülékméret: 377x487x538
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

JT 366/WH

JT 369 SL

JT 379/1 SL
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MINŐSÉGI FŐZÉS A MIKROHULLÁM 
SEBESSÉGÉVEL
Az egyszerűséget, sokoldalúságot és kiváló 
teljesítményt szolgáló fejlett funkciók széles 
választékával rendelkező Family Chef sütő 
pompás eredményt biztosít változatos főzési 
módszerek segítségével.

A légkeverés olyan sütési eredményt ad, 
amelyet csak a hagyományos sütőktől várha-
tó el, de mindezt a szupergyors mikrohullám-
ra jellemző idő alatt. A tökéletesen egyenle-
tes sütés érdekében a sütőtér sarkaiban és 
közepén elhelyezett forró levegő bemenetek 

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

KÖNNYŰ TISZTÍTHATÓSÁG
A konyhai munka megkönnyítése érdekében 
a Family Chef sütő hihetetlenül könnyen 
tisztítható. A Magic Clean nevű innovatív  
Protechfl on™ bevonatnak köszönhetően a 
szennyeződés és a zsír nem tapad erősen
a mikrohullámú sütő belsejéhez, így nedves 
ronggyal gyorsan letörölhető.

STÍLUSOSAN EGYSZERŰ
Modern és minimalista: a Family Chef for-
majegyei – a vonzó, lekerekített forma és a 
stílusos krómozás – jól megkülönböztethető-
vé teszik a sütőt. Az innovatív, felhasználó-
barát jellemzők – például a nagy, jól látható 
kijelző – csúcstechnikát tükröző megjelenést 
kölcsönöznek ennek a nagy teljesítményű 
sütőnek.

FAMILY CHEF: A TÖKÉLETES ÉTELKÉSZÍTÉS
LEGEGYSZERŰBB MÓDJA 
A WHIRLPOOL FAMILY CHEF KÖNNYEN HASZNÁLHATÓ, KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ,
ÉS FEJLETT JELLEMZŐINEK KÖSZÖNHETŐEN TÖKÉLETES EREDMÉNYT BIZTOSÍT.
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FT 335 SL = ezüst készülékszín

ALAPTULAJDONSÁGOK:
•  3D mikrohullám + grill + crisp funkció
•  Elektronikus vezérlés, érintőszenzoros kezelés
•  Digitális kijelző
•  27 literes belső tér, 32,5 cm forgótányér

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Főbb funkciók:  Jet Start; Jet kiolvasztás; Jet 
menu Crisp; Grill; Grill kombi; Crisp; memória; 
Gyerekzár

TARTOZÉKOK:
Crisp tányér; Crisp-tál fogantyú; Grill rács

MŰSZAKI ADATOK:
Teljesítményigény (W): 2200
Grill teljesítmény (W): 1000
Mikrohullám teljesítmény (W): 950
Készülékméret: 333x548x472
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

FT 338 WH = fehér készülékszín

ALAPTULAJDONSÁGOK:
•  3D mikrohullám + grill + crisp + hőlégbefúvás 

funkció
•  Elektronikus vezérlés, érintőszenzoros kezelés
•  Digitális kijelző
•  27 literes belső tér, 32,5 cm forgótányér

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Főbb funkciók: Jet Start; Jet kiolvasztás; Jet 
előmelegítés; Jet levegő; Jet menu Crisp; Grill; 
Grill kombi; Hőlégbefúvás; Hőlégbefúvás kombi; 
Crisp; memória; Gyerekzár

TARTOZÉKOK:
Crisp tányér; Crisp-tál fogantyú; Grill rács

MŰSZAKI ADATOK:
Teljesítményigény (W): 2200
Hőlégbefúvás teljesítmény (W): 1300
Grill teljesítmény (W): 1000
Mikrohullám teljesítmény (W): 950
Készülékméret: 333x548x533
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

FT 339 SL = ezüst készülékszín

ALAPTULAJDONSÁGOK:
•  3D mikrohullám + grill + crisp + párolás+ 

hőlégbefúvás funkció
•  Elektronikus vezérlés, érintőszenzoros kezelés
•  Digitális kijelző
•  27 literes belső tér, 32,5 cm forgótányér

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Főbb funkciók: Jet Start; Jet kiolvasztás; Jet 
előmelegítés; Jet levegő; Jet menu Crisp; Grill; 
Grill kombi; Hőlégbefúvás; Hőlégbefúvás kombi; 
Crisp; párolás; Gyerekzár

TARTOZÉKOK:
Crisp tányér; Crisp-tál fogantyú; Pároló edény; 
Grill rács

MŰSZAKI ADATOK:
Teljesítményigény (W): 2200
Hőlégbefúvás teljesítmény (W): 1300
Grill teljesítmény (W): 1000
Mikrohullám teljesítmény (W): 950
Készülékméret: 333x548x533
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

FT 335/SL

FT 338/WH

FT 339/SL
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AZ ÚJ GUSTO MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ:
MODERN MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ A KIVÁLÓ
FŐZÉSI TELJESÍTMÉNY ÉRDEKÉBEN
A LEGÚJABB FŐZÉSI TECHNOLÓGIÁKKAL FELVÉRTEZVE, HOGY MINDEN
ÉTEL OLYAN LEGYEN, AMILYENNEK A LEGJOBBAN SZERETI.

MODERN, MINIMALISTA FORMAI 
MEGJELENÉS
A Gusto mikrohullámú sütők a Whirlpool új, 
legmodernebb formajegyeivel rendelkez-
nek – modern, telt megjelenésű készülékek 
elegáns fogantyúval, amelyek tökéletesen 
illeszkednek a modern konyhába.

EGYSZERŰ HASZNÁLAT
A Gusto mikrohullámú sütő könnyen érthe-
tő felhasználó kezelőfelülettel rendelkezik, 
így egyszerű és élvezetes főzést tesz lehe-
tővé.

ÍZLETES, TÁPLÁLÓ ÉTELEK KÉSZÍ-
TÉSE REKORDSEBESSÉGGEL
A légkeveréses funkció a Whirlpool által kí-

nált fantasztikus új főzési lehetőség, amely 
most először kapható 25 literes kapacitású 
készüléknél. A légkeverés segítségével a 
hagyományos sütőknél megszokott sütési 
eredmény érhető el a szupergyors mikro-
hullám ideje alatt. A sarkokban és a sütő 
hátoldalának közepén elhelyezett meleg le-
vegő bemenetek egyenletesen oszlatják el 
a levegőt az egész sütőben, így tökéletes 
sütést biztosítanak.

A Crisp™ funkció a Whirlpool szabadal-
maztatott technológiáját használja, így né-
hány perc alatt tökéletesen átsült, ropogós 
ételek készíthetők. Az egyedülálló Crisp™ 
tállal együtt használva a hatékony 3D mik-
rohullám elosztó rendszer és a gyors kvarc 

grill olaj nélkül főz és süt, és a hagyomá-
nyos recepteknél megszokott ropogós éte-
leket készít. 

Jet Menu Crisp segítségével sokkal gyor-
sabban készítheti el a fagyasztott készéte-
leket, mint a hagyományos sütőkben – csak 
válassza ki a megfelelő étel kategóriát, adja 
meg a súlyt, és nyomja meg a start gombot.

Jet felolvasztás funkció: csak állítsa be 
az élelmiszer kategóriát, adja meg a súlyt, 
és többit nyugodtan bízza a Gusto-ra. 
A Whirlpool 3D mikrohullám elosztó rend-
szerének köszönhetően a készülék 500 
gramm darált húst mindössze 2 perc alatt 
felolvaszt: hétszer gyorsabban.
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GT 284 WH

GT 285 SL/BL/WH

GT 288/MIR

GT 284 WH = fehér készülékszín

ALAPTULAJDONSÁGOK:
•  3D mikrohullám + grill funkció
•  Elektronikus vezérlés, érintőszenzoros kezelés
•  Digitális kijelző
•  25 literes belső tér, 28 cm forgótányér

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Főbb funkciók: Jet Start; Jet kiolvasztás; Jet 
ital; Jet Menu (súly szerinti automatikus főzési 
funkciók); Grill; „Gratin” pirító funkció

TARTOZÉKOK:
Grill rács

MŰSZAKI ADATOK:
Teljesítményigény (W): 2000
Grill teljesítmény (W): 900
Mikrohullám teljesítmény (W): 700
Készülékméret: 300x520x436
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

GT 285 SL = ezüst készülékszín
GT 285 BL = fekete készülékszín
GT 285 WH = fehér készülékszín

ALAPTULAJDONSÁGOK:
•  3D mikrohullám + grill + crisp funkció
•  Elektronikus vezérlés, érintőszenzoros kezelés
•  Digitális kijelző
•  25 literes belső tér, 28 cm forgótányér

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Főbb funkciók: Jet Start; Jet kiolvasztás; Jet 
menü Crisp; Grill; Crisp; „Gratin” pirító funkció

TARTOZÉKOK:
Crisp tányér, Crisp-tál fogantyú

MŰSZAKI ADATOK:
Teljesítményigény (W): 2000
Grill teljesítmény (W): 900
Mikrohullám teljesítmény (W): 700
Készülékméret: 300x520x436
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

GT 288 MIR = fekete, tükrös készülékszín

ALAPTULAJDONSÁGOK:
•  3D mikrohullám + grill + crisp + hőlégbefúvás 

funkció
•  Elektronikus vezérlés, érintőszenzoros kezelés
•  Digitális kijelző
•  25 literes belső tér, 28 cm forgótányér

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Főbb funkciók: Jet Start; Jet kiolvasztás;
Jet menü Crisp; Grill; Crisp; Hőlégbefúvás 
Gyerekzár

TARTOZÉKOK:
Crisp tányér, Crisp-tál fogantyú, Grill rács

MŰSZAKI ADATOK:
Teljesítményigény (W): 2100
Hőlégbefúvás teljesítmény (W): 1800
Grill teljesítmény (W): 900
Mikrohullám teljesítmény (W): 700
Készülékméret: 300x520x460
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)
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MINI KÍVÜL, MAXI BELÜL!
A lekerekített formájú MAX mikrohullámú 
sütő kiválóan illeszkedik bárhova, így tet-
szése szerint bárhol elhelyezheti, akár egy 
nehezen kihasználható sarokba is. A fi gye-
lemre méltó belső helykihasználás mégis 
elegendő helyet biztosít egy szabványos 28 
cm-es forgótányér számára, ugyanakkor a 13 
literes sütőtér rengeteg helyet biztosít ah-
hoz, hogy a főzés terén is kamatoztathassa 
kreativitását.

VONZÓ MEGJELENÉS, MODERN 
SZÍNEK
A Whirlpool kimagaslóan sikeres MAX mikro-
hullámú sütői a fejlett funkcióknak, az újsze-
rű formai megjelenésnek és mindenekelőtt az 

egyedi lekerekített formájuknak köszönhető-
en mindig is „kilógtak a sorból”. 
Az ezüst és a fekete szín mellett, most három 
szemkápráztató metálszínben kaphatók a 
MAX Limitált kiadású készülékei: kávébarna, 
holdfény ezüst és bronz színben, melyekhez 
teljesen sima, tükrös üvegajtó párosul.

PÁRATLAN VISSZAJELZÉSEK
Szöveges – piktogramos LED-kijelző és a 
teljesen érintőszenzor vezérlésű kezelőpa-
nel gondoskodik az egyedülálló felhasználói 
élményről. A kezelőpanel közepén elhelyez-
kedő 6. Érzék gomb követi az ujjmozgást, 
fi noman és egyszerűen végigvezeti Önt a 
menürendszeren. Intelligens háttérvilágítás 
mindig csak azokat a funkciókat jeleníti meg,

amelyeket szükséges, így a kijelző mindig 
könnyen olvasható, miközben az intuitív ke-
zelőpanel biztosítja, hogy egyetlen mozdu-
lattal beállíthassa a sütési / főzési paramé-
tereket. Méginkább személyre szabhatja az 
élményt azáltal, hogy különböző hangszin-
teket állít be. Folyamatos használat mellett, 
a készülék megjegyzi szokásait, előválasztja 
azokat, amelyeket a leggyakrabban használ, 
ezáltal időt és energiát takarít meg.

AMBIENT VILÁGÍTÁS
Az új MAX Limitált kiadású sorozatával egy 
teljesen új megvilágításban fogja látni a 
mikrohullámú sütést. A kiemelkedő sütési 
teljesítményt a Whirlpool 6. Érzék techno-
lógiája garantálja, kiegészítve az egyedül-
álló „ambient” világítási rendszerrel. Az 
„ambient” világítási rendszer a MAX limitált 
kiadású készülékeknél elérhető speciális tu-
lajdonság, mely funkciótól függően különbö-
ző színekben világítja meg munkapultját. 
Fehér világítás: jelzi, hogy a mikrohullámú 
sütő használatra kész. Zöld világítás egyen-
lő az egészséges párolással. Jelzi, hogy
a 6. Érzék párolás használatban van, mely 
megfelelően szabályozza a párolási folyama-
tot, hogy a lehető legegészségesebb módon 
készítse el a zöldségeket, halakat és számos 
más ételfajtát is.

Piros világítás: mikor a piros fény világít 
biztos lehet benne, hogy a következő funk-
ciók egyike van használatban: 6. Érzék Crisp, 
6. Érzék Crisp kiolvasztás, Crisp, melegítés, 
kvarz grill vagy grill kombi. Kék világítás utal 
arra, hogy a Jet kiolvasztás folyamatban van.

ÚJDONSÁG: 6. ÉRZÉK CRISP
KIOLVASZTÁS
A Crisp™ kiolvasztás funkció a Whirlpool sza-
badalmaztatott technológiáját használja, így 
néhány perc alatt tökéletesen átsült, ropo-
gós ételek készíthetők mélyhűtött termékek-
ből is. Tökéletes választás kenyérfélékhez, 
péksüteményekhez. 

I LOVE MAX: EGY CSEPP SZÍN
A TUDATOSAN TERVEZETT KONYHÁBA
A WHIRLPOOL MAX MIKROHULLÁMÚ SÜTŐI ELEGANCIÁT,
STÍLUST ÉS SZÍNT VISZNEK MINDEN KONYHÁBA.
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MAX 34 BL = fekete készülékszín
MAX 34 WH = fehér készülékszín

ALAPTULAJDONSÁGOK:
•  3D mikrohullám funkció
• Elektronikus vezérlés, érintőszenzoros kezelés
• Digitális kijelző
• 13 literes belső tér, 28 cm forgótányér

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Főbb funkciók: Jet Start; Jet kiolvasztás, 
kiolvasztás; melegítés; konyhai időzítő; memória; 
Gyerekzár

TARTOZÉKOK:
Forgótányér

MŰSZAKI ADATOK:
TTeljesítményigény (W): 1100
Mikrohullám teljesítmény (W): 700
Készülékméret: 392x321x381
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

MAX 39 SL = ezüst készülékszín

ALAPTULAJDONSÁGOK:
•  3D mikrohullám + grill + crisp + párolás funkció
• Elektronikus vezérlés, érintőszenzoros kezelés
• Digitális kijelző
• 13 literes belső tér, 28 cm forgótányér

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Főbb funkciók: Jet Start; Jet kiolvasztás; Crisp; 
Grill; Grill kombi; párolás; melegítés; konyhai 
időzítő; Gyerekzár

TARTOZÉKOK:
Crisp tányér, Crisp-tál fogantyú, Pároló edény, 
Grill rács

MŰSZAKI ADATOK:
Teljesítményigény (W): 1500
Mikrohullám teljesítmény (W): 700
Grill teljesítmény (W): 700
Készülékméret: 392x321x381
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

MAX 109 CAF = kávébarna készülékszín
MAX 109 BRO = bronz készülékszín
MAX 109 MON = holdfény ezüst készülékszín

ALAPTULAJDONSÁGOK:
•  3D mikrohullám + grill + crisp + párolás funkció
•  Elektronikus vezérlés, érintőszenzoros kezelés
•  Szöveges - piktogramos LED-kijelző, fehér 

karakterszín
•  Ambient világítás
•  13 literes belső tér, 28 cm forgótányér

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Tükrös üvegajtó 

Főbb funkciók: 6. Érzék Crisp; 6. Érzék párolás; 
Crisp kiolvasztás; Jet Start; Jet kiolvasztás; 
Crisp; Grill; Grill kombi; párolás; melegítés; Eco 
üzemmód; Gyerekzár

TARTOZÉKOK:
Crisp tányér; Crisp-tál fogantyú; Pároló edény, 
Grill rács

MŰSZAKI ADATOK:
Teljesítményigény (W): 1500
Mikrohullám teljesítmény (W): 700
Grill teljesítmény (W): 700
Készülékméret: 392x321x381
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

MAX 34 BL/WH

MAX 39 SL

MAX 109 CAF / BRO / MON
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MWD 307 WH = fehér készülékszín

ALAPTULAJDONSÁGOK:
•  2D mikrohullám funkció
•  Elektronikus vezérlés, nyomógombos kezelés
•  Digitális kijelző
•  20 literes belső tér, 27 cm forgótányér

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Főbb funkciók: Automatikus főzés és kiolvasztás 
funkciók 3-3 ételfajtára; Jet ital; memória; 
konyhai időzítő; Gyerekzár

TARTOZÉKOK:
Forgótányér

MŰSZAKI ADATOK:
Teljesítményigény (W): 1150
Mikrohullám teljesítmény (W): 700
Készülékméret: 285x456x355
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

MWD 308 SL = ezüst készülékszín
MWD 308 WH = fehér készülékszín

ALAPTULAJDONSÁGOK:
•  2D mikrohullám + grill funkció
•  Elektronikus vezérlés, nyomógombos kezelés
•  Digitális kijelző
•  20 literes belső tér, 27 cm forgótányér

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Főbb funkciók: Automatikus főzés és kiolvasztás 
funkciók 3-3 ételfajtára; Jet ital; grill; grill 
kombi; memória; konyhai időzítő; Gyerekzár

TARTOZÉKOK:
Grill rács

MŰSZAKI ADATOK:
Teljesítményigény (W): 1150
Mikrohullám teljesítmény (W): 700
Grill teljesítmény (W): 800
Készülékméret: 285x456x308
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

MWD 244 IX = inox készülékszín
MWD 244 WH Deco = fehér virágos motívummal
MWD 244 BL Deco = fekete virágos motívummal
MWD 244 MIRR = fekete - tükrös

ALAPTULAJDONSÁGOK:
•  2D mikrohullám + grill funkció
•  Elektronikus vezérlés, nyomógombos kezelés
•  Digitális kijelző
•  20 literes belső tér, 27 cm forgótányér

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK:
Főbb funkciók: Jet Start, automatikus 
kiolvasztás, grill, grill kombi, Gyerekzár

TARTOZÉKOK:
Grill rács

MŰSZAKI ADATOK:
Teljesítményigény (W): 1100
Mikrohullám teljesítmény (W): 700
Grill teljesítmény (W): 700
Készülékméret: 285x456x355
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

MWD 307/WH

MWD 308 SL/WH

MWD 244 IX / WH DECO / BL DECO / MIRR
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3D RENDSZER
Ez a forradalmi rendszer egyenletes 

hőkeringtetést biztosít a háromdimenziós 
mikrohullám-elosztó rendszer segítségével. 
Az étel mindig egyenletesen készül, és min-
denhol megfő illetve átsül.

6. ÉRZÉK TECHNOLÓGIA
A 6. ÉRZÉK technológia meghatá-

rozza az étel elkészítéséhez ideális főzési 
folyamatot. Intelligens érzékelők fi gyelik az 
étel nedvességtartalmát és a sütési paramé-
tereket annak megfelelően állítják be a töké-
letes eredmény érdekében. 

• 6. ÉRZÉK melegítés funkció 
végtelenül leegyszerűsíti minden-

fajta étel (fagyasztott, konzerv- vagy szoba-
hőmérsékletű) újramelegítését, az adag mé-
rete és víztartalma szerint állítja be a 
melegítési időt és teljesítményt.

• 6. ÉRZÉK Crisp® funkció a
6. ÉRZÉK és Crisp™ technológia 

egyedülálló kombinációja, segítségével 
néhány perc alatt ropogós ételt készíthet, 
használható tésztasütéshez, olaj nélküli 
sütéshez, vagy akár még torták és szufl ék 
készítéséhez is.

• 6. ÉRZÉK párolás funkció a le-
hető legegészségesebb módon ké-

szíti el a zöldségeket, halat, gyümölcsöket és 
sok más ételfajtát, a párolási folyamatot 
megfelelően szabályozva a tökéletes ered-
mény érdekében.

AUTOMATIKUS MELEGÍTÉS
Automatikus funkció készételek 

vagy tej újramelegítéséhez.

AUTOMATIKUS SÜTÉS
Automatikus funkció sültkrumpli, 

zöldségek és pattogatott kukorica készítéséhez.

AUTOMATIKUS CRISP
Ez a funkció lehetővé teszi az étel 

gyors felmelegítését fagyasztásból tálalási 
hőmérsékletre. Ez a funkció csak fagyasztott 
készételekhez használható.

AUTOMATIKUS PÁROLÁS
A speciális kialakítású pároló-

edénynek és az előre programozott beállí-
tásoknak köszönhetően gyors, egészséges 
a párolás 6 különböző ételkategóriához.
A főzési útmutató hasznos táplálkozási infor-
mációkkal is szolgál.

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

LÉGKEVERÉS 
Olyan légkeverő rendszer, amely 

egyenletes sütést biztosít, így a hagyomá-
nyos sütőnek megfelelő eredmény érhető el a 
mikrohullám sebességével.

HŐLÉGBEFÚVÁS
Ez a funkció habcsókok, süte-

mények, tészták, felfújtak, sült baromfi  és 
egybensültek készítésére szolgál.

HŐLÉGBEFÚVÁS KOMBI
Ez a funkció egybensültek, barom-

fi , héjában sült burgonya, fagyasztott félkész 
ételek, tészták, sütemények, halak és pudin-
gok készítésére szolgál.

GRILL KOMBI 
Ennek a funkciónak a használatá-

val tökéletesen készíthetők el olyan ételek, 
mint a csőbensültek, lasagne, baromfi  és sült 
burgonya. 

JET START
Ez a funkció nagy víztartalmú étel 

gyors felmelegítésére szolgál, mint pl. nem 
sűrű levesek, kávé vagy tea.

JET LEVEGŐ
Előre beprogramozott funkció kenyér vagy 
sütemény sütéséhez.

JET ITAL FUNKCIÓ
Egyszerű módszer akár 4 csésze ital 

gyors újramelegítésére.

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

JET MENÜ/JET MENÜ 
CRISP™

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

KVARCGRILL
Ez a gyors, hatékony grill kevesebb 

energiát használ fel, mint a hagyományos 
infravörös grill, gyorsabban melegszik fel (60 
másodperc) és 3-szor gyorsabban süt, ugyan-
akkor teljesen öntisztuló.

GYORSMELEGÍTÉS
A gyorsmelegítés funkció 5 percnél 

is rövidebb idő alatt melegíti elő az üres sütőt.

MEMO
A MEMÓRIA FUNKCIÓ egyszerű 

módszert kínál a kedvenc beállítások eltáro-
lására és gyors visszahívására.

GYERMEKZÁR
Ez az automatikus biztonsági funk-

ció egy perccel azután kapcsol be, hogy a 
sütő visszatért készenléti állapotba.

AMI A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐKRE ÁLTALÁBAN JELLEMZŐ:*

* A készülékeink felszereltsége modelltől függően, termékenként változhat
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A PÁRAELSZÍVÓKNAK KÉTFÉLE MŰ-
KÖDÉSI ÜZEMMÓDJA LEHETSÉGES 
•  Légkivezetéses, ahol az elszívó egy, a 

külső légtérbe kivezető csőrendszerhez 
csatlakozik, és az elszívott légmennyiség
a szabadba távozik. 

•  Légkeringetéses, amikor az elszívóba egy 
aktívszén-szűrőbetét kerül beépítésre, 
amely megköti a szagokat, és az így fel-
frissített levegő visszakerül a konyha lég-
terébe. 

MEKKORA ELSZÍVÓKÉPESSÉGŰ 
KÉSZÜLÉKET VÁLASSZON? 
Bár több tényező is közrejátszik a válasz-
tásban (tájolás, szélirány, nyílászárók 
szigetelése, főzési szokások-, stb.), alap-
vetően a konyha légtere a meghatározó, 
melynek légmennyiségét óránként legalább 
ötször ki kell cserélni. Így a 4x5 m alapte-
rületű, 3 m magas konyha 60 m3 légteréhez 
a 300 m3/óra elszívóképességű készülék az 
ideális. Mindenképpen gondoskodni kell a 

megfelelő friss levegô utánpótlásáról, szel-
lőzőnyílás vagy billenőablak segítségével. 

MIKOR MELYIK MÓDOT CÉLSZERŰ 
VÁLASZTANI? 
Légkivezetéses üzemmódot célszerű válasz-
tani, ha bármilyen lehetőség is adódik a fali 
kivezetés létrehozására. Ha lehet, a párael-
szívó kivezetőcsonkjával egyezô méretű cső-
vel kell a kivezetést elkészíteni, lehetőleg 
rövid úton, egyenes vonalban, kevés kanyar-
ral, szűkítést csak nagyon indokolt esetben 
végezzünk. A kivezetést 100 vagy 120 mm-
es átmérőjű műanyag vagy alumíniumcsővel 
kell megvalósítani. A hullámos belsejű, fl exi-
bilis csövek használatát kerülni kell. 

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

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

Légtisztításos, aktívszén-szűrôbetétes üzem-
módot csak abban az esetben válaszon, ha 
semmiképpen sincs lehetőség a kivezetésre 
(pl. ablak nélküli garzonkonyha, alagso-
ri elhelyezés, műemlék jellegű épület, nem 
fúrható beton főfal stb.) A kereskedelemben 
vagy szervizekben beszerezhetô aktívszén- 
szűrôbetét beszerelése általában egyszerű 
feladat. A használat gyakoriságától függően 
a betétet kb. félévente cseréni kell! 

AMIT A WHIRLPOOL PÁRAELSZÍVÓKRÓL TUDNI KELL*

* a készülékeink felszereltsége modelltől függően, termékenként változhat



AKR 422 IX

MŰSZAKI ADATOK:
Motorteljesítmény (W): 160
Teljesítményigény (W): 240
Zajszint (dBA): 59-65-69
Kivezető csatlakozás átmérője (mm): 125
Készüléktömeg (kg): 6,35
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 130x599x515

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

AKR 521/WH

MŰSZAKI ADATOK:
Motorteljesítmény (W): 100
Teljesítményigény (W): 140
Zajszint (dBA): 49-55-62
Kivezető csatlakozás átmérője (mm): 125
Készüléktömeg (kg): 5
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 130x498x510

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

AKR 420 IX/1, ME/1 ÉS WH/1

MŰSZAKI ADATOK:
Motorteljesítmény (W): 120
Teljesítményigény (W): 160
Zajszint (dBA): 54-62-66
Kivezetés fent és hátul (mm): 100
Készüléktömeg (kg): 5,4
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 130x599x515

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

AKR 520 WH

MŰSZAKI ADATOK:
Motorteljesítmény (W): 120
Teljesítményigény (W): 160
Zajszint (dBA): 55-60-68
Kivezetés fent és hátul (mm): 100
Készüléktömeg (kg): 5
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 130x499x508

ALAPTULAJDONSÁGOK:
Falra, vagy felsőszekrény alá szerelhető kivitel
50 cm széles elszívó ernyő
Mechanikus vezérlés
1 motor
3 teljesítményfokozat
110-120-175 m3/óra elszívókapacitás
Állítható üveg légterelő
Cserélhető papírzsírszűrő
Beépített világítás (1 izzó)
Alkalmazható szénszűrő: DKF 606

PÁRAELSZÍVÓK
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BIOHIDEGTŐL A LÉGVITAMINOKIG – KLÍMÁK A XXI. SZÁZADNAK

• 360° MAXI PREMIUM INVERTER
•  „A++” 40%-OS ENERGIAMEGTAKARÍTÁS (vs.”A”)
•  EXTRÉM PONTOS HŐSZABÁLYOZÁS (±0,5 °C) 
• C VITAMIN GENERÁLÁS
•  KIEMELKEDŐEN CSENDES CSAK 23 dB(A)
6. ÉRZÉK intelligens vezérlés; Turbo (Jet) hűtés; Extra gyors lehűtés/fű-
tés; Hideg plazma generátor; 5-féle fi lter (pl. HEPA, ION, CATECHIN,...); 
AUTO-CLEAN öntisztító szűrők; Stílusos formatervezés, fényes fehér kivitel; 
Programozott ki- és bekapcsolás; Speciális, alvásbarát üzemmód; Round-U 
hőmérséklet szabályozás; Autó-újraindítás

• PREMIUM INVERTER TECHNOLÓGIA
•  „A+” 25%-OS ENRGIA (vs.”A”)
•  EXTRÉM PONTOS HŐSZABÁLYOZÁS 

(±0,5 °C) 
Hideg plazma generátor; Öntisztító 
funkció; 1 W-os StandBy mód; 6. 
ÉRZÉK intelligens vezérlés; Turbo (Jet) 
hűtés; Extra gyors lehűtés/fűtés; HEPA 
fi lter; Mosható antibakteriális porszűrő; 
Ezüst-ion szűrő; Round-U hőmérséklet 
szabályozás; Autó-újraindítás

• 360° MAXI PREMIUM INVERTER
•   „A++” 40%-OS ENERGIA (vs.”A”)
•  EXTRÉM VÉKONY KIVITEL (159 mm) 
•  A LEGCSENDESEBB CSAK 20 dB(A) 
Hideg plazma generátor; Öntisztító 
funkció; 1 W-os StandBy mód; 6. 
ÉRZÉK intelligens vezérlés; Turbo (Jet) 
hűtés; Extra gyors lehűtés/fűtés; HEPA 
fi lter; Mosható antibakteriális porszűrő; 
Ezüst-ion szűrő; Round-U hőmérséklet 
szabályozás; Autó-újraindítás

MAXI 360° INVERTER SOROZAT SAIL PREMIUM INVERTER SOROZATSUPER SLIM INVERTER SOROZAT

MŰSZAKI ADATOK

Készülék AMD 051 AMD 052 AMD 054 AMD 055 AMD 354 AMD 355 AMD 356 AMD 350 AMD 351 AMD 352 AMD 038 AMD 039

Széria Maxi 360º inverter Maxi 360º inverter
Super slim 
inverter

Super slim 
inverter

Sail premium
inverter

Sail premium
inverter

Sail premium
inverter

Sail inverter Sail inverter Sail inverter Prémium inverter Prémium inverter

Energiaosztály (hűtés/fűtés) A++ (A-40%) /
A+ (A -20%)

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

A+ (A -20%)
A+ (A-20%) / A A+ (A-25%) / A A+ (A-20%) / A A / A A / A A / A A / A A / A A / A

Hűtő-/Fűtőteljesítmény (kW) 2,7 / 3,0 3,5 / 3,5 2,7 / 3,0 3,5 / 3,5 2,8 / 3,5 3,5 / 3,9 5,3 / 5,9 2,7 / 2,9 3,2 / 3,5 3,2 / 3,5 2,7 / 2,9 3,2 / 3,5

Zajszint (beltéri) dB (A)-tól 23 23 23 23 30 30 40 40 41 41 40 41

Légteljesítmény (m3/óra) 600 620 600 620 600 600 850 330 330 330 330 330

Légkezelés, szűrők

Mosható antibak-
teriális-, Ezüstion-, 
HEPA, Catechin-, 
és Fotokatalitikus 
szűrők, C-vitamin 

generátor

Mosható antibak-
teriális-, Ezüstion-, 
HEPA, Catechin-, 
és Fotokatalitikus 
szűrők, C-vitamin 

generátor

Mosható 
antibakteriális-, 

Catechin-, 
Ezüst-ion, HEPA, 

szűrők

Mosható 
antibakteriális-, 

Catechin-, 
Ezüst-ion, HEPA, 

szűrők

Mosható 
antibakteriális-, 

Catechin-, 
Ezüst-ion, HEPA, 

szűrők

Mosható 
antibakteriális-, 
Ezüst-ion, HEPA, 

szűrők

Mosható 
antibakteriális-, 

Aktív szén-, 
HEPA szűrők

Mosható 
antibakteriális-, 

Aktív szén-, 
HEPA szűrők

Mosható 
antibakteriális-, 

Aktív szén-, 
HEPA szűrők

Mosható 
antibakteriális-, 

Aktív szén-, 
HEPA szűrők

Mosható 
antibakteriális-, 

és Ezüst-ion 
szűrők

Mosható 
antibakteriális-, 

és Ezüst-ion 
szűrők

Teljesítményigény, hűtés / fűtés (kW) 570 / 645 845 / 833 570 / 645 845 / 833 657 / 801 951 / 979 1514 / 1715 831 / 812 977 / 958 977 / 958 831 / 812 977 / 958

Biztosíték (A) 10 10 10 10 10 10 16 10 10 10 10 10

Beltéri egység (mag/szél/mély cm) 81 x 28 x 23 81 x 28 x 24 95 x 32 x 16 95 x 32 x 16 82 × 27 × 17 87 × 28 ×18 97 x 30 x 20 82 × 27 × 17 87 × 28 ×18 75 × 250 × 19 75 × 25 ×19 75 × 250 × 19

Kültéri egység (mag/szél/mély cm) 82 x 57 x 26 82 x 57 x 27 78 x 54 x 32 85 x 84 x 32 78 x 54 x 32 78 x 54 x 32 91 x 68 x 38 78 x 54 x 32 78 x 54 x 32 72 x 48 x 24 72 x 48 x 24 72 x 48 x 24

A készülékek néhány
általános jellemzője:

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

ALVÁS ÜZEMMÓD
A légáramlás és hőmérséklet az 
alvás ritmusának megfelelően au-
tomatikusan, a mindenkori legop-
timálisabb értékek, de mindig kí-
méletes fokozatok között változik.

JET FUNKCIÓ
A split klímák gyorshűtés funk-
ciója nagy ventilátorsebességgel 
és maximális kapacitással hűti 
le környezetét, függetlenül az 
egyébként beállított értékektől.

ROUND U FUNKCIÓ
A készülék a hőmérséklet sza-

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

NAGYHATÉKONY-
SÁGÚ SZŰRŐK

Antibakteriális előszűrő, amely 
– kiviteltől függően – elektro-
sztatikus, katalitikus vagy ne-
gatív ionszűrővel, aktívszenes 
vagy pollencsapdás Hepa fi lter-
rel kombinálva biztosítja, hogy 
környezetében a levegő a lehető 
legtisztább legyen.

AUTOMATIKUS 
ÚJRAINDÍTÁS

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

IDŐZÍTHETŐ KI ÉS 
BEKAPCSOLÁS

Aktiválás esetén a készülék a kí-
vánt időben reagálva, külön fel-
ügyelet nélkül is biztosítja az Ön 
igényei szerinti változást.

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

23dB 20dB 21dB
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24dB

BIOHIDEGTŐL A LÉGVITAMINOKIG – KLÍMÁK A XXI. SZÁZADNAK

• PREMIUM INVERTER TECHNOLÓGIA
•  EXTRÉM PONTOS HŐSZABÁLYOZÁS 

(±0,5 °C) 
„A” energiaosztály hűtés üzemmódok-
ban; Elegáns, kompakt kivitel; Öntisz-
tító funkció; 1 W-os StandBy mód; 
6. ÉRZÉK intelligens vezérlés; Turbo 
(Jet) hűtés; Extra gyors lehűtés/fűtés; 
HEPA fi lter; Mosható antibakteriális 
porszűrő; Round-U hőmérséklet 
szabályozás; Autó-újraindítás

SAIL INVERTER SOROZAT

Az Inverter technológiával a megszokott ki- és bekapcso-
lásos szabályozás helyett a kompresszor működési frekvenciájának folya-
matos vezérlésével, a hűtés és fűtés akár 50%-kal gyorsabbá válhat, a 
hagyományos, energiatakarékos készülékekhez képest így további 20-
30% energia is megtakarítható, mindez csendesebb, kultúrált működés 
mellett, a beállított hőmérséklet nagyon pontos betartásával (+/- 0,5 °C).

A Whirlpool új, csúcstechnológiára épülő lég-
kondicionáló rendszerét a fejlett 360° Maxi 

Inverter meghajtásnak köszönhetően minden eddiginél töké-
letesebb teljesítmény és hatékonyság jellemzi. Az új generációs 
Inverter, a ferekvenciatartomány további nyújtásával, a legjobb 

eddig elért hatásfokot is túlszárnyalva „A++” kategóriájú 
energiamegtakarításra képes, mindeközben 23 dB(A) szintű 
„csendben”, alig észlehető módon teszi a dolgát. Az „A” ka-
tegóriát átlagosan -20%-kal felülmúló energiahatékonyság. 

A berendezés az ismert „A” kategóriánál körülbelül 40%-kal kevesebb 
áramot fogyaszt. 

Az új Maxi 360º sorzat 23 dB(A) „zajszintje” az emberi fül szá-
mára szinte hallhatatlan. Összehasonlításképpen egy könyvtári 

olvasóterem neszei átlagosan 39 dB(A)-t jelentenek, míg a hanghatás 
3 dB(A)-enként feleződik.

A garantált levegőminőség érdekében a legfejlettebb készü-
lékek biztosra mennek, hideg-plazma generátorral sterilizál-

nak, 5-lépcsős szűrőrendszert (ezüst-ion szűrő, HEPA szűrő, Catechin 
szűrő, fotokatalitikus szűrő), illetve „C” vitamin generátort vetnek 
be. Így a környezet nemcsak üdítően egészséges, de regenerál is.

A beépített AUTO-CLEAN rendszer folyamatosan mossa és szá-
rítja az belső hőleadó felületet, így garantálja a tisztaságot, 
biztonságos higiéniát, illetve az optimális hatékonyságot.
Hidegplazma-generátor – a tökéletes légfertőtlenítés érdeké-

ben feltölti és megköti a levegő szennyeződéseket.

„A” energiaosztály hűtés üzemmó-
dokban; Stílusos, kompakt kivitel; 
Csendes; 6. ÉRZÉK intelligens 
vezérlés; Turbo (Jet) hűtés; Mosható 
antibakteriális porszűrő; Elektro-
sztatikus szűrő; Fotokatalitikus 
szűrő; Round-U hőmérséklet
szabályozás; Autó-újraindítás; Alvás 
üzemmód

„A” energiaosztály hűtés üzemmó-
dokban; Stílusos, kompakt kivitel - 
ezüst és szürke színek; Csendes;
6. ÉRZÉK intelligens vezérlés; 
Mosható antibakteriális porszűrő; 
Ezüst-ion szűrő; Round-U hőmérsék-
let szabályozás; Autó-újraindítás; 
Alvás üzemmód

ESSENTIAL SOROZAT MOBIL SOROZAT

dual dual trial dual dual

AMD 064 AMD 065 AMD 063 AMD 031/1 AMD 032/1 AMD 033 AMD 034 AMD 036 AMD 037 AMD 011/1 AMD 012/1 AMD 092/1 AMD 091 AMD 081

Design inverter Design inverter Design inverter Prémium Classic Prémium Classic Prémium Classic Prémium Classic Prémium Classic Prémium Classic Essential Essential Mobil Mobil Mobil

A / A A / A B / A A / A A / A A / A A / B A / A A / A A / A A / A A / - A / - A / - 

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

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

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

2,6 / 2,8 3,4 / 3,6 5,6 / 5,9 7,0 / 7,3
2,6 + 2,6
 / 2,8+2,8

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

2,6 / 2,8 3,4 / 3,6 3,5 / 2 2,6 / 2 2,8 / -

27 27 / 27 29 / 29 / 30 32 32 42 43 32 / 32 32 / 34 32 32 51-55 51-55 51-55

460X2 460+520 440-440-520 420 450 800 960 460X2 460+600 420 450 430 430 253

Mosható 
antibakteriális-, 
Aktív szén-, és 
Fotokatalitikus 

szűrők

Mosható 
antibakteriális-, 
Aktív szén-, és 
Fotokatalitikus 

szűrők

Mosható 
antibakteriális-, 
Aktív szén-, és 
Fotokatalitikus 

szűrők

Mosható 
antibakteriális-, 

Aktív szén-, 
Ezüst-ion szűrők

Mosható 
antibakteriális-, 

Aktív szén-, 
Ezüst-ion szűrők

Mosható 
antibakteriális-, 

Aktív szén-, 
Ezüst-ion szűrők

Mosható 
antibakteriális-, 

Aktív szén-, 
Ezüst-ion szűrők

Mosható 
antibakteriális-, 

Aktív szén-, 
Ezüst-ion szűrők

Mosható 
antibakteriális-, 

Aktív szén-, 
Ezüst-ion szűrők

Mosható anti-
bakteriális-, Ele-
ktrosztatikus-, és 
Fotokatalitikus 

szűrő

Mosható anti-
bakteriális-, Ele-
ktrosztatikus-, és 
Fotokatalitikus 

szűrő

Mosható 
antibakteriális, 
Ezüst-ion szűrő

Mosható 
antibakteriális, 
Ezüst-ion szűrő

Mosható 
antibakteriális 

szűrő

1584 / 1704 2043 / 2030 2745 / 2440 821 / 808 1068 / 1159 1734 / 1623 2191 / 2149 1638 / 1558 1943 / 1859 821 / 808 1068 /1159 1250 / 2000 1090 / 2000 1090 / -

16 16 25 10 10 10 16 10 16 10 10 20 20 20

77 x 25 x 19 83 x 29 x 20 83 x 29 x 19 75 x 24 x 19 75 x 24 x 20 92 x 31 x 22 103 x 32 x 23 82 x 27 x 22 82 x 27 x 22 75 x 24 x 18 75 x 24 x 18 84 x 46 x 36 84 x 46 x 36 84 x 46 x 36

85 x 69 x 38 95 x 84 x 42 102 x 84 x 42 70 x 48 x 25 70 x 48 x 26 83 x 64 x 29 83 x 70 x 31 83 x 70 x 31 83 x 70 x 31 70 x 48 x 24 70 x 48 x 24 - - -

Innovatív Whirlpool technológiák a maximális haté-
konyságért és kényelemért:

23dB

www.whirlpool.hu

„A” energiaosztály hűtés üzemmó-
dokban; Elegáns, kompakt kivitel; 
csendes; 6. ÉRZÉK intelligens vezér-
lés; Turbo (Jet) hűtés; Extra gyors 
lehűtés/fűtés; Mosható antibak-
teriális porszűrő; Aktív szénszűrő; 
Ezüst-ion szűrő; Round-U hőmérsék-
let szabályozás; Autó-újraindítás; 
Alvás üzemmód

PREMIUM SOROZAT
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VÍZTISZTÍTÓ

•  Tiszta-, friss-, egészéges víz a palackozott vizek árának töredékéért,
azonos vagy jobb minőségben

• Azonnal és korlátlan mennyiségben
• Nem kell cipekedni, autózni
• Környezetbarát – nincsenek megmaradt fl akonok, kevesebb szemétdíj
• Gyorsan, egyszerűen, fúrás nélkül, azonnal beköthető
• Esztétikus, kis helyigényű, akár falra is szerelhető
• 96-100% hatásfok
• Klór, nehézfémek, baktériumok, szagok és üledékek szűrése
•   Könnyen cserélhető, nagy-méretű extrudált aktívszenes szűrőpatron,

LED kontrollal (1000 liter víz szűrésére)
•  Kihúzható adapterrel, akár nagyobb méretű edények töltésére

is alkalmas (pl. főzéshez)
• 30 x 18 x 17 cm

PURE FIRST 

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

PURE EXPERIENCE

4 PURE

Tulajdonságai azonosak a PURE FIRST készülékkel, kivéve:
•  Hűtött-, tisztított víz opció (3 fokozatban állítható)
• Forró-, tisztított víz opció (95 ºC)
• 35 x 25 x 41 cm
• 1800 W

Tulajdonságai azonosak a PURE MAXX készülékkel, kivéve:
• Szénsavval dúsított-, tiszta víz opció
• Fokozatmentesen állítható dúsítás
• 1000 pohár (2 dl) dús szódavíz/patron (9 990 Ft) kapacitás

PURE MAXX

hot ambientsparklingcold

hot ambientsparklingcold

hot ambient

ambient

cold

TERMÉSZETES, TISZTA IVÓVÍZ A CSAPBÓL!

SZABADULJON MEG A KLÓRTÓL, BAKTÉRIUMOKTÓL, ÜLEDÉKEKTŐL, NEHÉZFÉ-
MEKTŐL, A CIPEKEDÉSTŐL, HULLADÉKTÓL, ÉS KÍMÉLJE PÉNZTÁRCÁJÁT!

A víz alapvető létszükséglet az élethez és a jó egészséghez. Ahhoz, hogy egészségesek maradjunk napi kb. 2 l vizet kell elfogyasztanunk, ezért 
fontos, hogy legyen egy megbízható vízforrásunk, amely mindig rendelkezésre áll. A Whirlpool bemutatta Pure készülékeit, az új vízkezelő 
családot, amely gondoskodik az állandó tiszta, szűrt víz-ellátásról, mivel a lakás ivóvíz-rendszeréhez csatlakozik. A professzionális, aktív szén-
szűrőnek köszönhetően, a „Pure” sorozat jelentősen csökkenti a szennyező anyagok mértékét, javítva az ivóvíz ízét és minőségét. Amennyiben 
Ön a környezet védelmét is fontosnak tartja, a Pure víztisztítók tökéletesek arra, hogy csökkentsék a szállítás, raktározás és műanyag hulladék-
lerakás során Ön által okozott környezetterhelést.
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PROFESSZIONÁLIS ÉS IPARI KÉSZÜLÉKEK 
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6. ÉRZÉK intelligens vezérlés; Nagy kapacitású motor; Digitális 
hőmérséklet és időkijezlés; Egymásra tehető kompakt méret 
(85x60x60 cm); Robosztus - növelt élettartamú alkatrészek

Speciális „CIM”, elektroniku-
san vezérelt, inverteres motor 
a takarékos, extra csendes
és hosszú működésért

Speciális „CIM”, elektroniku-
san vezérelt, inverteres motor 
a takarékos, extra csendes
és hosszú működésért

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

AWZ 8000/PRO:
Kétirányú dobforgatás; 
Szenzoros ruhanedvesség 
szabályozás; Fokozott 
használathoz optimalizált 
szűrőrendszer és mechanika; 
180 fokban nyíló ajtó

Hideg- melegvizes vízbetöl-
tés, ráfűtés funkció; 6. ÉRZÉK 
intelligens vezérlés; Digitális 
hőmérséklet és időkijezlés; 
Robosztus - növelt élettarta-
mú alkatrészek; A energia-
osztály és mosási hatékony-
ság; 1000 f/p centrifuga; 
92 liter dobkapacitás; Teljes 
AquaStop vízvédelem; 150 
fokban nyíló, növelt méretű 
inox ajtó; 15 mosóprogram; 
Speciális-, homogén-, nagy 
tömegű-, fertőtlenítő-, és 
rövid profi programok; 0-24 
órás indításkésleltetés; 
Öblítés- és centrifuga stop; 
Változtatható fordulatszám; 
(97x67x79 cm)

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

Robosztus, és megbízha-
tó elektromos- vagy gáz 
üzemelésű szárítók otthoni 
és közösségi felhasználás 
céljára. Jelentős időmegta-
karítás a maximum 45 perces 
szárítási programok révén; 
Extra méretű, szélesen 
kitárható ajtó a könnyű 
pakolhatóság érdekében; 
Fuzzy elektronikus vezérlés; 
Beépített, nagy kapacitású 
szűrő; (100x73x69 cm)

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

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

WHIRLPOOL AWM 8000/PRO WHIRLPOOL AWZ 8000/PRO WHIRLPOOL AWM 9110/BS

WHIRLPOOL 3LCED 9100/WQ WHIRLPOOL 3LCHW 9100/WQWHIRLPOOL 3LCGD 9100/WQ

8 KG-OS PROFESSZIONÁLIS MOSÓ- ÉS SZÁRÍTÓ / 90 KG HETI TERHELÉSIG

9 KG-OS PROFESSZIONÁLIS ELEKTROMOS ÉS GÁZOS SZÁRÍTÓ / 210 KG HETI TERHELÉSIG

10 KG-OS PROF. MOSÓGÉP / 160 KG HETI TERHELÉSIG

9 KG-OS PROF. MOSÓGÉP / 210 KG HETI TERHELÉSIG

PROFESSZIONÁLIS MOSÓ – ÉS SZÁRÍTÓGÉPEK
Akár mosodák kiegészítő gépeiként is jól teljesítenek, viszont használatuk különösen az edzőtermek, fodrászatok, kozme-

tikák, kisebb motelek, éttermek, stb. tevékenységek támogatására optimalizált, de ergonómiájuk tökéletesen alkalmassá 

teszi őket akár otthoni alkalmazásra is. Mindegyikük lehetőséget nyújt jelentős megtakarításra a hideg és melegvizes fel-

töltési lehetőség által, rövidebb ciklusidőkkel, illetve növelt maximális kapacitással spórolnak időt. Speciális fertőtlenítő, 

nagy tömegű, illetve homogénruha-programjaik optimalizálják a profi  felhasználást. Strapabíró alkatrészeiknek, robosztus, 

jellemzően inverteres meghajtásuknak köszönhetően, élettartamuk többszöröse háztartási változataiknak.

Keresse a „Professzionális felhasználásra tesztelt” emblémát a mosástechnikai termékeken.

A Whirlpool a már jól ismert háztartási készülékek mellett professzionális és ipari felhasználásra 
is gyárt nagy teljesítményű, extrém tartós, alacsony szervizigényű, így kiemelkedő ár/érték ará-
nyú készülékeket. Nagyobb háztartási igénybevétel esetén is célszerű lehet professzionális gépek 
alkalmazása, de - a megfelelő élettartam, illetve a garanciális védelem biztosítása szempontjából 
- különösen javasolt, ha a beszerzés társas vállalkozás nevére szól, vagy a használat körülményei 
üzletieknek minősülhetnek. Ettől eltérően az ipari készülékek kifejezetten a vállalkozás főtevé-
kenységének végzésére, folyamatos üzemre optimalizált berendezések.
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• Hőszigetelt, dupla ajtóüveg

•  Strapabíró alu ajtókeret és fogantyú

•  Ventilátorral támogatott, hátlapi 

párologtató

• Megfordítható ajtónyitás

• „N” klímaosztály

• LED belső világítás

• R6000a hűtőgáz

• 0 / +10 °C hőmérséklettartomány

• Csendes működés (43 dB(A))

• 290 / 350 literes térfogat*

• 281 / 357 (0,33 l doboz) kapacitás*

• 5 / 6 polc*

• 60 x 60 x 145 / 173 cm*

• Zárható változat

• Belső hőmérő (ADN 200, 203)

*ADN 200, 202 / ADN 201, 203

• 6. ÉRZÉK vezérlés

• Digitális kijelző, fokpontos vezérlés

•  65%-kal növelt kapacitású,

professzionális kompresszor

• Intelligens leolvasztás

• Belső ventiláció, légfüggöny

• Új antibakteriális fi lter

• Könnyített „Soft touch” ajtónyitás

• Csökkentet zajszint

• Elölről állítható hátsó lábak

• Megfordítható, a fagyasztóhoz 

illeszthető ajtókivitel

• 60x63x179 / 159 cm

Különbség:

ACO 032/033 - fehér/nemesacél hűtő
nettó 380 liter, 60x61x187 cm

5 db 40x52 cm-es rácspolc

ACO 038/039 - fehér/nemesacél hűtő
nettó 640 liter, 78x73x187 cm

5 db GN 2/1 53x65 cm-es rácspolc

ACO 034/035 - fehér/nemesacél fagy.
nettó 380 liter, 60x61x187 cm

6 db 40x52 cm-es rácspolc

ACO 036/037 - fehér/nemesacél fagy.
nettó 640 liter, 78x73x187 cm

6 db GN 2/1 53x65 cm-es rácspolc

Hűtők:
+3 – +8 °C
376/325 liter**
6+1/5+1 polc**

Fagyasztók:
-18 – -25 °C
232/266 liter***
6/5 polc***

**ACO 050, 051 / ACO 052, 053

***ACO 054, 055 / ACO 056, 057

ADN 200/201/202/203/WP:
 PROFESSZIONÁLIS ÜVEGAJTÓS HŰTŐSZEKRÉNYEK

ACO 050/051/052/053 PROFESSZIONÁLIS HŰTŐSZEKRÉNYEK
ACO 054/055/056/057 PROFESSZIONÁLIS FAGYASZTÓSZEKRÉNYEK

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

PROFESSZIONÁLIS HŰTŐK ÉS FAGYASZTÓK:
Az üzletek, kioszkok, sörözők és éttermek körülményeihez optimálisan alkalmazkodó gépcsalád. Folyamatosan nyomás alatt álló, nagy haté-
konyságú kompresszorai által állandóan üzemkész, hosszútávon alkalmazkodik az akár percenkénti nyitogatás okozta terheléshez. Pontosabb 
hőmérséklet-szabályozása, nyújtott hőtartománya és erősített mechanikus szerkezetei révén hosszú élettartamot és gyors megtérülést garantál.

ACO 051, 053 - EZÜST 
ACO 050, 052, 054, 055, 056, 057 - FEHÉR

PROFESSZIONÁLIS ÉS IPARI KÉSZÜLÉKEK 

MOSOGATÓGÉPEK:
A Whirlpool professzionális felhasználásra egyaránt kínál kisméretű asztalra helyezhető Pohár-, Front-, vala-
mint Hood mosogató készülékeket. Minden kategóriára jellemző a tartósság, ergonómia, kiemelkedő ár/érték 
arány és alacsony szervizigény.

Valamennyi professzionális moso-
gatógépre jellemzőek az alábbiak:
•  robosztusság és tartósság
•  egyszerű, hatékony használat
• gyors, 1,5-3 perces programok
•  folyamatosan üzemkész állapot
•  akár 85 °C-os fertőtlenítő mo-

sogatás
•  automatikus öblítőszer adagolás
•  230 V-os, vagy 400 V-os kivitel
•  fali csatornacsőbe, vagy padló-

összefolyóba köthetőek

•  rozsdamentes acél váz és ház
•  kétrétegű külső panel és ajtó a haté-

kony hőmérséklet- és zajszigetelésért
•  független, rozsdamentes acél 

mosó- és öblítő karok, az opti-
mális eredmény érdekében

A készülékek többféle opciót és 
automatikus funkciót kínálnak:
•  automatikus mosószer adagolás
•  beépített belső, vagy opcioná-

lis külső vízlágyítás

• Digitális vezérlés, programozás
• Dupla vízszűrő
•  Liftes, fékezett mozgású moso-

gatóajtó
•  Gyors indítású, emelt kapacitá-

sú változat
•  Emelt magasságú, kényelmeseb-

ben pakolható kivitel
•  Elérhetőek üst-, és futószala-

gos mosogató típusok is

FRONT MOSOGATÓK POHÁR MOSOGATÓK

HOOD MOSOGATÓ

•  Légbuborékmentes HotWire technológia

• 1/5 LE hermetikus kompresszor

• Légkondenzátor

•  Kapacitásuk 24/40 kg, 24 óránként 

(AGB 022/AGB 024)

•  10/20 kg tárolókapacitás

(AGB 022/AGB 024)

• 59x54x56 cm

Eltérő igények esetén – ipari választékunk-

ban – további 40 típusú közepes és nagy 

kapacitású kocka-, kerek-, ujj-jég és jégda-

ra készítésére alkalmas készüléket talál.

JÉGKOCKAKÉSZÍTŐK:

AGB 022/AGB 024 JÉGKOCKA KÉSZÍTŐK

AGB 024

nettónettó
640 liter640 liter
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PROFESSZIONÁLIS ÉS IPARI KÉSZÜLÉKEK 

Whirlpool ipari készülékek a folyamatos használat céljára
Több ezer elemes választék és a legújabb fejlesztések

révén biztosítja, a hosszútávú működés

mellett a gyors megtérülést.

HA MÁR A PROFI NEM ELÉG:

• Gáz-, vagy villany üzem

• 3-20 sütési szint (GN 2/3-2/1)

• AISI 304 Nemesacél külső és belső

• Légkeverés

Opciók:
PárásításMaghőmérős vezérlés; 

Kézi zuhanyos és öntisztítás; 

Változó sebességű hőlégkeverés; 

Gőzkondenzáció; Zsírfi lter; Vízlágyító; 

Beépített elszívó; Polcos állvány

• Elektromechanikus sütő (MF5)

• A energiaosztály

• 4 szintes

• AISI 304 Inox burkolat

• 3 kiálló inox gomb

• duplafalú üveglap

• 55 l sütőtérfogat

• 230 V/50 Hz

• normál hálózati csatlakoztatás

•  Külön alső és felső horizontális légkeverés

és digitális hőmérsékletszabályozás

• 0-460 °C működési hőmérséklet

• Ø 34 cm pizzarács

• 1 gombos időbeállítás

• 230 V, 3,7 kW, 58 x 55 x 60 cm

PROFESSZIONÁLIS GASZTRÓ SÜTŐK AKPC 260/IX PROFESSZIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐ SÜTŐ

AGS 646 WP SMARTCOOK SÜTŐ/PIZZASÜTŐ

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

210 KÜLÖNBÖZŐ MÉRET ÉS FELSZERELTSÉG

telefon: +36/1 382 7526 www.whirlpool-professional.com
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WPRO – A TÖKÉLETES TERMÉKTÁMOGATÁS

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

Vízkőmentesítő spray

Kerámialap tisztító krém

Univerzális tisztító sprayHűtőtisztító spray

Inox tisztító krémKerámialap tisztító spray

Inox-tisztító spray

Inox és ablaktisztító spray Univerzális tisztítószer

Mikrosütő tisztító spray

480181701092 - 500 ml 480181701095 - 500 ml

480181700044 - 250 ml 481281719473 - 250 ml 480181700145 - 400 ml

480181701074 - 500 ml

480181700148 - 500 ml

480181700145 - 500 ml

480181700314

480181700146 - 500 ml

Klíma-Autoklima
tisztító aerosol

Vízkőoldó kávégéphez 
és vízforralóhoz

Olajszilárdító és zsírta-
lanító tabletta

Vízkőoldó vasalóhoz

480181700419 - 400 ml 484000000329 - 250 ml 480181700366481281719474 - 250 ml

POWERPRO Mosogató-
gép tabletta (All in 1)

484000000266 - 24 db/ doboz

POWERPRO Mosogató-
gép-illatosító

POWERPRO Mosogató-
gép-tisztító és vízkő-
mentesítő folyadék

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

480181700342 - (2in1), 250 ml 481281718076 

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

POWERPRO Mosogató-
gép-tisztító, zsíroldó

POWERPRO Mosó-/Mosoga-
tógép vízkőmentesítő

Mosóhálók, tasakok
Mágneses vízlágyítók

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

481281719132 (alsóneműhöz)

481281718087 

Rázkódásgátló gumitalpKoncentrált mosószer
1,5 kg = 42 mosás

Összeépítő keret
mosó- és szárítógéphez

481281718845
484000000209 480181701002 (kihúzható rakodó polccal)

481281719082

Kerámialap tisztító spray

481281719358 - 500 ml
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WPRO – A TÖKÉLETES TERMÉKTÁMOGATÁS

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

Vízkőgátló vasalóhozVízkőmentesítő kancsó Vasalótalp-tisztító stift

480181700063480181700937 - kancsó + 1 fi lter
480181700938 - 3 pótfi lter

480131000103 - 2 db

Kávégép vízkőmentesítő Univerzális kávékiöntő

Mikroszálas törlőkendő

484000000330 * 4 db tisztítótabletta 
és 4 db Vízkőmentesítő tasak)

481281729828 - (32x36 cm)

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

484000000319 (9/15 csésze)

Jégleolvasztó spray

481281718104 - 400 ml

Hűtőszag semlegesítő

480181700301 

Hűtőgép szagtalanító

481281718834

Microban® fi lter

481248048172

Eltarthatóságot mérő 
matrica

481281719324

Kerámialap-kaparó és 
pótpenge (10 db)

481281718784  481281718791

Fröccsenésgátló mikro-
hullámú sütőkhöz

480181700016

Adapter nem acél edé-
nyekhez indukciós laphoz

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

Sütő- és húshőmérő

480181700188 480181700189

GázgyújtókSütésidőt jelző óra

480181700572
 481281718409 (piezo)
481281718224 (elemes)

Univerzális zsírszűrő
páraelszívóhoz

Univerzális szénszűrő 
páraelszívóhoz

481281718865 (47x114 cm)
481281729001 (47x114 cmx2 db)
telítettségjelzővel 140 g/m2 481281728998 normál, vagy halogén kivitelben

481948048222 (2 db)
481281728997 (2 db)

481948048265,
481281729569, 481281728999

Univerzális zsír- és szén-
szűrő páraelszívóhoz

Univerzális szűrő pára-
elszívóhoz

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

Ø 100, Ø 110, Ø 120, Ø 125, Ø 150 mm

Alu. fl exibilis kivezetőcső 
páraelszívóhoz, 1,5-3 m

Páraelszívó kivezető 
szett

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

481231019073

Digitális húshőmérő 
sütőkhöz

481231039219
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Digitális borhőmérő

Crisp sütőtálak mikróhoz, különböző méretekben

Tapadás mentes szilikonsütőlap és -formák, számtalan alakban

TVS - ARCHETUN „Desing Award” díjas konyhai edények (indukciós laphoz is)

481281718666 - ovális 
481231088418 - kerek

481281719161480181700182 481281719159 481281719325

1,5 l  - 481281728738
2,5 l - 481281728741 481281728742

Mikroszálas porzsák Papír porzsák Filterek, szűrők Tartozékok Illatosítók, kiegészítők

WPRO PORZSÁKOK, PORSZÍVÓ TARTOZÉKOK- ÉS KIEGÉSZÍTŐK: A Wpro teljes kínálatot biztosít papír- és mikroszálas porzsá-
kokból, valamint a porszívó tartozékból és kiegészítőből. A papírzsákokkal szemben a Wpro mikroszálas porzsákok 50%-kal nagyobb szívóerő 
mellett, 99% feletti szűrési hatékonyságot biztosítanak, miközben ellenálló a nedvességgel és éles tárgyakkal szemben is. Otthona így higié-
nikusabb és csökkennek az allergiás tünetek. 

481231019266, 481931018539, 481231018617, 481246678428 481281719268, 481281719277, 481281719278, 481281719279, 481281719308

Párolóedény, ovális, 
vagy kerek forma

Hőálló Pyrex edények Hőálló Pyrex mérőkancsó

Legnoart bornyitó Legnoart bornyitó szett 
(Deluxe)

Legnoart Bor dekantáló

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

A WPRO márkát a ház-

tartásigép-gyártás te-

rületén a világ élvonalában álló Whirlpool

fejlesztette ki. A háztartási gépek világában 

szerzett tapasztalatunknak köszönhetôen 

a WPRO a minôség, a megbízhatóság és a 

hatékonyság szinonímája. Az ágazat szak-

emberei javasolják a WPRO-termékeket a 

háztartási gépek karbantartásához. A WPRO 

olyan termékcsalád, amely segít abban, 

hogy a háztartási gépek a legjobb szol-

gáltatást nyújtsák. A WPRO márkajelzéssel 

ellátott tartozékok és tisztító eszközök 

használata könnyû, ezek környezetbarát 

termékek, és megfelelnek az európai szab-

ványoknak (www.wpro.hu).

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Minden kérdésére választ kaphat

A Whirlpool az Ön kényelmét szolgáló, 

magas szintû személyes gondoskodást és 

fi gyelmet garantáló márkaszerviz-hálóza-

tot biztosít az Ön számára. Ez azt jelenti, 

hogy a minôség felfedezésén túl a töké-

letes nyugalom érzését is megismerheti.

Az ügyfélszolgálati központban közvetlen 

vonalon érheti el a Whirlpool szakembe-

reket, akik teljes körû tájékoztatást nyúj-

tanak a Whirlpool készülékekrôl és azok 

funkcióiról, praktikus tanácsokat adnak 

a készülékek mindennapi használatával 

kapcsolatban, valamint felvilágosítással 

szolgálnak a márkaszervizekrôl és a kiter-

jesztett 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 készü-

lékekre szakosodott, a gyártó által kiképzett 

szakemberek végzik, akik eredeti Whirlpool 

alkatrészeket használnak, és mindenkor 

azonnal rendelkezésre állnak. Magyarországi 

ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat_whirlpool@

esense.hu. Szervizhálózatunk kiemelt szol-

gáltatásaival áll az Ön rendelkezésére, legyen 

akár beüzemelés, garancia utáni javítás, a ké-

szülékek használatához illetve karbantartásá-

hoz szükséges kiemelt minôségû kiegészítôk 

forgalmazása. Számunkra fontos, hogy ter-

mékeink a legnagyobb megelégedettség mel-

lett, a lehetô leghosszabb ideig álljanak az 

Önök szolgálatában.
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Whirlpool Vevőszolgálat
és Márkaszerviz

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

Whirlpool Magyarország Kft.
1117, Budapest, Bercsényi utca 25.

www.whirlpool.hu

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