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A Whirlpool a világ első számú nagyháztartási-gép gyártója*. Sikerünk 
titka, hogy folyamatosan keressük azokat a technikai megoldásokat, 
melyek a Whirlpoolra jellemző egyedülálló dizájnnal és funkcionali-
tással ötvözve, tökéletesen megfelelnek minden elvárásnak és elébe 
mennek vásárlóink igényeinek. Minden új fejlesztésünk egyszerűbb 
kezelhetőséget, a különböző igényekhez való nagyobb alkalmazkodó-
képességet és tartósságot, vonzóbb megjelenést és hatékonyabb telje-
sítményt eredményezett. ennek köszönhetően készülékeink különleges 
intelligenciával bírnak, melyek az Ön kényelmét szolgálják. 

STÍLUSOS KÉSZÜLÉKEK, 
MELYEK TÚLSZÁRNYALJÁK ELVÁRÁSAIT
A Whirlpool legújabb formatervezett készülékei a legmodernebb tech-
nológiát vezetik be a hűtőszekrények világába. A minimalista megje-
lenés, a szabályos geometria és az ajtók láthatatlan záróélekkel kere-
tezett finom ívei biztosítják az egyszerű, mégis egyedi megjelenést, 
amely egyúttal finom és könnyed. Az intelligens kezelőfelület és a for-
matervezett fogantyúk most egyetlen elegáns elemben ötvöződnek. Új-
szerű formavilágot alkottunk, mely így tökéletes kiegészítője a modern 
konyháknak. Az intelligens digitális kijelző (smart digital display-SDD) 
biztosítja a könnyű beállíthatóságot és egyértelmű visszajelzéseket ad. 
A kijelzőkön elhelyezett 6. Érzék szimbólum pedig a szinte magától 
értetődő kezelést jelképezi és egyben utal a készülékben rejtőző intel-
ligens technológiára is.

INTELLIGENS KÉSZÜLÉKEK, MELYEK 
EGYSZERŰBBÉ TESZIK MINDENNAPJAIT
A Whirlpoolnál folyamatosan keressük azokat a technikai megoldá-
sokat, melyekkel a lehető legintelligensebb készülékeket alkothatjuk 
meg. ez az innovatív megközelítés hívta életre a Whirlpool 6. Érzék 
technológiát, melyet arra terveztünk, hogy érzékelje és alkalmazkodjon 
a különféle körülményekhez. A 6. Érzék készülékek valódi segítséget 
nyújtanak élelmiszereinek tárolásához és a főzéshez, a ruhái és edényei 
tisztításához úgy, hogy ezeket a feladatokat a lehető legegyszerűbbé 
tegyék, optimilizálják a szükséges erőforrások mennyiségét és a leg-
jobb eredményt nyújtjsák. Whirlpool – érezze a különbséget!

ÉLEN JÁRUNK, A JÖVŐBE TEKINTÜNK
A Whirlpoolnál folyamatosan az előremutató megoldások után kuta-
tunk, mivel hisszük, hogy csak így maradhatunk területünk kiemelkedő 
vállalata és csak így vagyunk képesek észlelni a formálódó trendeket. 
Így születnek a legtökéletesebb megoldások a felmerülő igényekre. 

* Forrás: euromonitor International felmérése alapján: kiskereskedelmi értékesítési darabszám alapján, 2010-es adatok.

Nap mint nap 
kiemelkedőt alkotunk
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HŰtőSzeKRÉNYeK

verhetetlen kapacitás, négyszer hosszabb 
ideig friss ételek, egyedülálló technológia
Az egyetlen hűtőszekrény aktív páratartalom- és 
hőmérséklet-szabályozással a teljes hűtőtérben.
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HŰtőSzeKRÉNYeK

A hűtés evolúciója
A Whirlpool márkanév évek óta egyet jelent a legmodernebb techno-
lógiával, mely a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően jutott el 
a közvetlen hűtéstől a teljes No Frost-on keresztül a 6. Érzék Fresh 
Control-ig.

Egyedülálló technológia a hosszabban tartó frissességért
A 6. Érzék Fresh Control technológia a hűtéstechnológia legújabb evo-
lúciója, mely a páratlan technológiának köszönhetően képes ételeit 
négyszer hosszabb ideig olyan frissen tartani, mint amilyen a vásárlás 
napján voltak. A technológia:

•  szabályozza a páratartalmat, hogy az a 70-85% közötti szinten ma-
radjon, ami a frissességmegőrzéshez szükséges

•  hőmérséklet-eltérés esetén ötször gyorsabban állítja vissza a meg-
felelő értékre

•  tökéletes környezetet teremt a frissesség megőrzéséhez a teljes belső 
térben, nem csak a speciális fiókokban

A 6. Érzék Fresh Control szenzor folyamatosan ellenőrzi a belső hő-
mérsékletet és páratartalmat míg egy intelligens algoritmus önállóan 
szabályozza a kompresszort és a ventilátort, melyek biztosítják az ide-
ális körülmények gyors visszaállítását és fenntartását. tehát bárhova 
helyezi is el a hűtőtérben az élelmiszert, az ínycsiklandóan friss marad, 
megőrzi természetes állagát és ízét. 

Független tesztek
A Whirlpoolnak fontos az ételek frissességének meg-
őrzése. ezért különösen büszkék vagyunk arra, hogy 
a 6. Érzék Fresh Controlt az ételtárolás technológiá-
jának szakértő intézete az AItA* ajánlja. Az az állítá-
sunk, hogy ételeinek frissessége négyszer hosszabb 
ideig megőrizhető, nem nem túlzás. Az állítás helyes- 
ségét szigorú vizsgálatok után az SLG** intézet iga-
zolta. 

Absolute dizájn
Nem csupán az élelmiszerek frissek kivételesen a Whirlpool hűtőszekré-
nyekben, hanem azok megjelenése is. Az új kombinált hűtőszekrények 
minőségi festett acél külsőt kaptak. A sík ajtók és a süllyesztett fo-
gantyúk letisztult, modern megjelenést kölcsönöznek a készülékeknek. 
A kezelőfelület is a fogantyúban kapott helyett, míg a belső tér új 
színvilágban és jobb megvilágításban tündököl. 

* Az AItA – Associazione Italiana di technologia Alimentare, az International Union of Food Science 
and technolgy (IUFoSt) tagja, egy olyan független, non-profit szervezet, mely az élelmiszeripari 
szakértőket és technikusokat tömöríti. 

** SLG Prüf und zertifizierungs GmbH egy németországi független vizsgáló és tanúsító intézet, mely 
több mint 20 nemzeti és nemzetközi akkreditációval rendelkezik, illetve együttműködik az összes 
fontosabb fogyasztóvédelmi szervezettel is. 
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6. ÉRZÉK TECHNOLÓGIA: 
FRISSESSÉG ÉS ENERGIATAKARÉKOSSÁG
A Whirlpool egyedülálló 6. Érzék technológiája hosszabb ideig őrzi meg 
ételei állagát, illatát és ízét. ez az intelligens szenzoroknak köszönhe-
tő, melyek folyamatosan érzékelik és ötször gyorsabban reagálnak a 
hőmérséklet megváltozására. A hagyományos hűtőkhöz képest, melyek 
folyamatosan hűtenek, a 6. Érzék modellek csak akkor dolgoznak, ami-
kor szükséges, így jóval hatékonyabbak és környezetkímélőbbek.

A+++ ENERGIAOSZTÁLY
A Whirlpool A+++ energiaosztályú kombinált hűtőszekrényei a jelenleg 
kapható legenergiatakarékosabb készülékek közé tartoznak. Akár 50%-
kal kevesebb energiát használnak fel a fejlett kezelőfelületüknek és 
változó sebességű kompresszorának köszönhetően. 

ABSOLUTE DESIGN
Nem csupán az élelmiszerek frissek a Whirlpool hűtőszekrényekben. 
A készülékek külső és belső megjelenését is felfrissítettük. Az új kombi-
nált hűtőszekrények minőségi festett acél külsőt kaptak. A sík ajtók és 
a süllyesztett fogantyúk letisztult, modern megjelenést kölcsönöznek a 
készülékeknek. A kezelőfelület is a fogantyúban kapott helyett, míg a 
belső tér új színvilágban és jobb megvilágításban tündököl. 

ACTIV 0° REKESZ
ez a speciális rekesz a hús- és halfélék hosszú eltarthatóságát segíti. 
Az Activ 0° funkció a hűtőszekrény belső terével ellentétben ebben a 
tárolóban mindössze 0° körüli hőmérsékletet biztosít. Ilyen körülmé-
nyek között ezek az értékes alapanyagok tovább megőrzik frissessé-
güket, mint a hűtőtér más részein. Amennyiben nincs szüksége erre a 
funkcióra, tetszés szerint kikapcsolhatja.

ÉRINTŐSZENZOROS KEZELÉS
Az érintéssel működő kezelőfelülettel a hűtőszekrény beállítása rendkívül 
egyszerűvé válik, míg a kijelző könnyen olvasható visszajelzéseket ad.

 
ELEGENDŐ HELY MINDEN IGÉNYRE
A Whirlpool kombinált hűtőszekrényei különböző méretekben és for-
mákban érhetők el, a hagyományos 60 cm széles készülékektől az extra 
széles 70 cm-es, 420 literes modellekig, melyek 30%-kal több helyet 
kínálnak, mint a hagyományos készülékek. Sőt, ezek a készülékek az 
összes jelenleg kapható kombinált hűtőszekrénynél nagyobb, 140 lite-
res fagyasztóval rendelkezik.

INTELLIGENS, ESZTÉTIKUS BELSŐ TÉR
Az innovatív technológia, amely a Whirlpool hűtőszekrények teljesít-
ményéért felel, most egy friss, modern belső térkialakítással párosul.  
Letisztult vonalvezetés és esztétikus kidolgozás mellett számos újszerű, 
testre szabható ételtárolási megoldás biztosítja lehető legtöbb helyet 
ételei és italai számára. A megújult formavilággal összhangaban új aj-
tórekeszeket, stílusos tartókat és elválasztókat talál a hűtőszerkényben. 
Készülékeink a tökéletes környezetet jelentik ételeinek, minden érte-
lemben.

LÁSSA ÚJ MEGVILÁGÍTÁSBAN ÉTELEIT
Az új világítási rendszer a belső teret egyenletesen világítja meg. 
ez nem csak esztétikusabb, hanem az ételeket is könnyebb megtalálni. 
Sőt, a LeD égők kétszer olyan fényesen világítanak és tízszer kevesebb 
energiát használnak, mint a hagyományos változataik. 

MICROBAN ANTIBAKTERIÁLIS RENDSZER
A Microban® antibakteriális légszűrő rendszer védi a teljes hűtőteret, 
csökkenti a kellemetlen szagokat és megakadályozza a baktériumok el-
szaporodását.

VISZLÁT LEOLVASZTÁS!
ezzel a különösen hatékony NoFrost technológiával nem kell többet 
leolvasztani a fagyasztórészt. A rendszer a hűtött levegőt folyamatosan 
keringeti, ezzel csökkenti a páratartalmat és megakadályozza a jégkép-
ződést. Így a fagyasztott élelmiszerek nem fagynak össze és a feliratok 
is teljesen olvashatóak maradnak.

A kiemelkedő frissesség 
szenvedélye
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6. ÉRZÉK TECHNOLÓGIA
Folyamatosan igazodik a hőmérséklet változásaihoz, érzkeli, beállítja 
és szabályozza a hőmérsékletet, így hozza létre azt az ideális környeze-
te, melyben ételei hosszan megőrzik frisseségüket.

6. ÉRZÉK FRESH CONTROL
ez az egyedülálló technológia szabályozza a hőmérsékletet és a pára-
tartalmat, így ételei még tovább, akár négyszer hosszabb ideig frissek 
maradnak.1

6. ÉRZÉK FRESH CONTROL ACTIV 0° REKESSZEL
A húsok és halak 3 nappal1 hosszabb ideig maradnak frissek ebben 
a speciális rekeszben, ahol az Activ0° rendszer kettős szenzortech-
nológiájával mindig 0 °C körül tartja a hőmérsékletet. A funkció egy 
gombnyomással kikapcsolható, így szükség esetén egyéb élelmiszer 
tárolására is alkalmas.

ÉRINTŐSZENZOROS KEZELÉS
Az érintéssel működő kezelőfelülettel a hűtőszekrény beállítása rendkívül 
egyszerűvé válik, míg a kijelző könnyen olvasható visszajelzéseket ad.

FRISSENTARTÓ REKESZ 
Speciális rekesz, melyben a hőmérséklet alacsonyabb (0-4 °C), mint a 
hűtőtér többi részén. Így ideális az olyan romlandó élelmiszerek szá-
mára, mint a húsok és halak. 

GYORSFAGYASZTÁS FUNKCIÓ
ennek a funkciónak a használata akkor ajánlott, amikor nagyon nagy 
mennyiségű lefagyasztandó élelmiszert helyez be a fagyasztótérbe. 
ezt a funkciót 24 órával a friss élelmiszerek lefagyasztása előtt kell 
bekapcsolni.

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

MÉLY AJTÓPOLCOK
extra mély (130 mm) polcok, melyek azonban különleges kialakításuk-
nak köszönhetően nem csökkentik a zöldségtartó méretét. Ideális a 
gyümölcsleveknek és egyéb üvegeknek. 

MICROBAN ANATIBAKTERIÁLIS SZŰRŐ
A Microban® társasággal, az antibakteriális megoldások piacvezetőjé-
vel közösen kidolgozott levegőszűrő rendszer csökkenti a kellemetlen 
szagokat és a baktériumok elszaporodását a teljes hűtőtérben. A szűrő 
félévente, egyszerűen kicserélhető.

MULTI FLOW RENDSZER
A hűtött levegőt egyenletesen keringteti a teljes hűtőtérben, és a 6. 
Érzék Fresh Control érzékelők segítségével a hideget a megfelelő helyre 
irányítja az optimális energiafelhasználás érdekében. 

NO FROST TECHNOLÓGIA
A NoFrost Fresh technológia megfelelő szinten tartja a páratartalmat a 
hűtőben, és megakadályozza a jegesedést a fagyasztóban.

VAKÁCIÓ ÜZEMMÓD
Alacsonyabb teljesítményen működtetheti a hűtőszekrényét hosszabb 
távollét esetén. 12 °C körüli hőmérsékleten tartja a hűtőtér hőmérsék-
letét, ami minimális energiafogyasztás mellett garantálja, hogy ne pe-
nészedjen be a hűtőszekrény és ne keletkezzenek kellemetlen szagok. 
A fagyasztótér továbbra is bekapcsolva marad és őrzi a fagyasztott 
ételek minőségét. 

Általános jellemzők

1 Whirlpool total No Frost hűtőszekrényekhez képest. 
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AMeRIKAI tÍPUSÚ HŰtőSzeKRÉNYeK

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+ energiaosztály
• total NoFrost (jegesedésmentes) rendszer
• 6. Érzék (hőmérséklet szabályozás) funkció
•  elektronikus hőmérséklet beállítás külső LeD 

kijelzővel
• Automatikus hűtő és fagyasztótér leolvasztás
• víz- és jégadagoló
• Két független hűtőkör
• Speciális 0-4°rekesz (hús és hal számára)
• Hasznos hűtő / fagyasztó térfogat: 325 l / 180 l
• 12 kg / nap fagyasztókapacitás, 5 óra tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
Multiflow légáramlás
ventilátor antibakteriális szűrővel
zöldségtartó páratartalom szabályozással
Gyorsfagyasztás és vakáció funkció
Biztonsági üvegpolcok, átlátszó fagyasztófiókok
Inox palactartó

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 453
Klímaosztály: t (16°C - 43°C) 
zajszint (dBA): 45
Készülékméret: 1780x902x700 mm 
(Mag.xSzél.xMély.)

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+ energiaosztály
• total NoFrost (jegesedésmentes) rendszer
• 6. Érzék (hőmérséklet szabályozás) funkció
•  elektronikus hőmérséklet beállítás külső LeD 

kijelzővel
• Automatikus hűtő és fagyasztótér leolvasztás
• víz- és jégadagoló
• Két független hűtőkör
• Speciális 0-4°rekesz (hús és hal számára)
• Hasznos hűtő / fagyasztó térfogat: 325 l / 180 l
• 12 kg / nap fagyasztókapacitás, 5 óra tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
Multiflow légáramlás
ventilátor antibakteriális szűrővel
zöldségtartó páratartalom szabályozással
Gyorsfagyasztás és vakáció funkció
Biztonsági üvegpolcok, átlátszó fagyasztófiókok
Inox palactartó

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 453
Klímaosztály: t (16°C - 43°C) 
zajszint (dBA): 45
Készülékméret: 1780x902x700 mm 
(Mag.xSzél.xMély.)

WSG5588 A+W 
Fehér készülékszín

WSG5588 A+M 
Tükrös fekete készülékszín
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AMeRIKAI tÍPUSÚ HŰtőSzeKRÉNYeK

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+ energiaosztály
• total NoFrost (jegesedésmentes) rendszer
• 6. Érzék (hőmérséklet szabályozás) funkció
•  elektronikus hőmérséklet beállítás külső LeD 

kijelzővel
• Automatikus hűtő és fagyasztótér leolvasztás
• víz- és jégadagoló
• Két független hűtőkör
• Speciális 0-4°rekesz (hús és hal számára)
• Hasznos hűtő / fagyasztó térfogat: 335 l / 180 l
• 12 kg / nap fagyasztókapacitás, 5 óra tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
Multiflow légáramlás
ventilátor antibakteriális szűrővel
zöldségtartó páratartalom szabályozással
Gyorsfagyasztás és vakáció funkció
Biztonsági üvegpolcok, átlátszó fagyasztófiókok

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 486
Klímaosztály:  t (16 °C - 43 °C)
zajszint (dBA): 45
Készülékméret: 1780x902x700 mm 
(Mag.xSzél.xMély.)

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+ energiaosztály
• total NoFrost (jegesedésmentes) rendszer
• 6. Érzék (hőmérséklet szabályozás) funkció
•  elektronikus hőmérséklet beállítás külső LeD 

kijelzővel
• Automatikus hűtő és fagyasztótér leolvasztás
• víz- és jégadagoló
• Két független hűtőkör
• Speciális 0-4°rekesz (hús és hal számára)
• Hasznos hűtő / fagyasztó térfogat: 335 l / 180 l
• 12 kg / nap fagyasztókapacitás, 5 óra tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
Multiflow légáramlás
ventilátor antibakteriális szűrővel
zöldségtartó páratartalom szabályozással
Gyorsfagyasztás és vakáció funkció
Biztonsági üvegpolcok, átlátszó fagyasztófiókok

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 457
Klímaosztály: t (16 °C - 43 °C) 
zajszint (dBA): 45
Készülékméret: 1780x902x700 mm 
(Mag.xSzél.xMély.)

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+ energiaosztály
• total NoFrost (jegesedésmentes) rendszer
• 6. Érzék (hőmérséklet szabályozás) funkció
•  elektronikus hőmérséklet beállítás külső LeD 

kijelzővel
• Automatikus hűtő és fagyasztótér leolvasztás
• víz- és jégadagoló
• Két független hűtőkör
• Speciális 0-4°rekesz (hús és hal számára)
• Hasznos hűtő / fagyasztó térfogat: 335 l / 180 l
• 12 kg / nap fagyasztókapacitás, 5 óra tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
Multiflow légáramlás
ventilátor antibakteriális szűrővel
zöldségtartó páratartalom szabályozással
Gyorsfagyasztás és vakáció funkció
Biztonsági üvegpolcok, átlátszó fagyasztófiókok

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 457
Klímaosztály: t (16 °C - 43 °C) 
zajszint (dBA): 45
Készülékméret: 1780x902x700 mm 
(Mag.xSzél.xMély.)

WSF5511 A+NX 
Acélszürke készülékszín

WSC5541 A+NX
Acélszürke készülékszín

WSF5574 A+NX 
Acélszürke készülékszín
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ALULFAGYASztÓS NOFROSt HŰtőSzeKRÉNYeK

WBA43282 NF IX 
Inox készülékszín

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A++ energiaosztály
• 70 cm széles hűtőszekrény
• NoFrost (jegesedésmentes) fagyasztórész
•  6. Érzék (hőmérséklet szabályozás) funkció
• elektronikus hőmérséklet beállítás
• Belső digitális LeD kijelző
• StarLight LeD világítás
• Hasznos hűtő / fagyasztó térfogat: 282L / 138L
• 6,5 kg /nap fagyasztókapacitás, 28 óra tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
Multiflow légáramlás; ventilátor antibakteriális 
szűrővel; Gyorshűtés funkció; Frissentartó fiók; 
Biztonsági üvegpolcok, átlátszó fagyasztófiókok; 
Inox palactartó; Hőmérséklet-túllépés riasztás

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 293
Klímaosztály: SN-t (10 °C - 43 °C)
zajszint (dBA): 40
Készülékméret: 1875x710x715 mm
(Mag.xSzél.xMély.)

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
Multiflow légáramlás; ventilátor antibakteriális 
szűrővel; Gyorshűtés és gyorsfagyasztás funkció; 
Frissentartó fiók; Biztonsági üvegpolcok, átlátszó 
fagyasztófiókok; Inox palactartó; Hőmérséklet-
túllépés riasztás

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 195
Klímaosztály: SN-t (10 °C - 43 °C)
zajszint (dBA): 40
Készülékméret: 1875x710x715 mm
(Mag.xSzél.xMély.)

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+++ energiaosztály
• 70 cm széles hűtőszekrény
• NoFrost (jegesedésmentes) fagyasztórész
•  6. Érzék Fresh Control (hőmérséklet és 

páratartalom szabályozás) funkció
• elektronikus hőmérséklet beállítás
• Érintőszenzoros külső LeD kijelző
• StarLight LeD világítás
• Hasznos hűtő / fagyasztó térfogat: 282L / 138L
• 11 kg /nap fagyasztókapacitás, 28 óra tartási idő

WBA43983 NFC IX 
Inox készülékszín

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A++ energiaosztály
• NoFrost (jegesedésmentes) fagyasztórész
•  6. Érzék Fresh Control (hőmérséklet és 

páratartalom szabályozás) funkció
• elektronikus hőmérséklet beállítás
• Érintőszenzoros külső LeD kijelző
• Starlight LeD világítás
• Activ0°- speciális 0°rekesz (hús és hal számára)
• Hasznos hűtő / fagyasztó térfogat: 223L / 97L
• 4,5 kg /nap fagyasztókapacitás, 12 óra tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
Multiflow légáramlás; ventilátor antibakteriális 
szűrővel; Gyorshűtés funkció; Biztonsági 
üvegpolcok, átlátszó fagyasztófiókok; Inox 
palactartó; Hőmérséklet-túllépés riasztás

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 252
Klímaosztály: SN-t (16 °C - 43 °C)
zajszint (dBA): 42
Készülékméret: 2000x595x660mm
(Mag.xSzél.xMély.)

WBC36992 NFC AW
Avantgarde fehér készülékszín
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ALULFAGYASztÓS NOFROSt HŰtőSzeKRÉNYeK

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A++ energiaosztály
• NoFrost (jegesedésmentes) fagyasztórész
•  6. Érzék Fresh Control (hőmérséklet és 

páratartalom szabályozás) funkció
• elektronikus hőmérséklet beállítás
• Érintőszenzoros külső LeD kijelző
• StarLight LeD világítás
• Activ0°- speciális 0°rekesz (hús és hal számára)
• Hasznos hűtő / fagyasztó térfogat: 218L / 97L
• 12 kg /nap fagyasztókapacitás, 12 óra tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
Multiflow légáramlás; ventilátor antibakteriális 
szűrővel; Gyorshűtés és gyorsfagyasztás funkció; 
Biztonsági üvegpolcok, átlátszó fagyasztófiókok; 
Inox palactartó; Hőmérséklet-túllépés riasztás

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 244
Klímaosztály: N-t (16 °C - 43 °C) 
zajszint (dBA): 42
Készülékméret: 1875x595x660 mm 
(Mag.xSzél.xMély.)

WBA33992 NFC IX 
Inox készülékszín

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+ energiaosztály
• NoFrost (jegesedésmentes) fagyasztórész
•  6. Érzék Fresh Control (hőmérséklet és 

páratartalom szabályozás) funkció
• elektronikus hőmérséklet beállítás
• Érintőszenzoros külső LeD kijelző
• Starlight LeD világítás
• Hasznos hűtő / fagyasztó térfogat: 223L / 97L
• 4,5 kg /nap fagyasztókapacitás, 12 óra tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
Multiflow légáramlás; ventilátor antibakteriális 
szűrővel; Gyorshűtés funkció; Biztonsági 
üvegpolcok, átlátszó fagyasztófiókok; Inox 
palactartó; Hőmérséklet-túllépés riasztás

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 327
Klímaosztály: N-t (16 °C - 43 °C) 
zajszint (dBA): 42
Készülékméret: 1875x595x660 mm 
(Mag.xSzél.xMély.)

WBA3387 NFC W
Fehér készülékszín

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A++ energiaosztály
• NoFrost (jegesedésmentes) fagyasztórész
• elektronikus hőmérséklet beállítás
• Belső digitális LeD kijelző
• LeD égős hűtővilágítás
• Hasznos hűtő / fagyasztó térfogat: 223L / 97L
• 4,5 kg /nap fagyasztókapacitás, 15 óra tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
Multiflow légáramlás; ventilátor antibakteriális 
szűrővel; Gyorshűtés funkció; Biztonsági 
üvegpolcok, átlátszó fagyasztófiókok; 

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 245
Klímaosztály: N-t (16 °C - 43 °C) 
zajszint (dBA): 42
Készülékméret: 1875x595x660 mm 
(Mag.xSzél.xMély.)

WBE33252 NF TS / WBE33252 NF W 
Acélszürke ill. fehér készülékszín
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ALULFAGYASztÓS HŰtőSzeKRÉNYeK

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A++ energiaosztály
•  6. Érzék Fresh Control (hőmérséklet és 

páratartalom szabályozás) funkció
• elektronikus hőmérséklet beállítás
• Belső digitális LeD kijelző
• Starlight LeD világítás
• Hasznos hűtő / fagyasztó térfogat: 223L / 113L
• 4,5 kg /nap fagyasztókapacitás, 24 óra tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
Multiflow légáramlás; ventilátor antibakteriális 
szűrővel; Gyorshűtés funkció; Biztonsági 
üvegpolcok, átlátszó fagyasztófiókok; Inox 
palactartó

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 242
Klímaosztály: N-t (16°C - 43°C) 
zajszint (dBA): 39
Készülékméret: 1875x595x660 mm
(Mag.xSzél.xMély.)

WBA34272 DFC IX / WBA34272 DFC W 
Inox illetve fehér készülékszín

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+++ energiaosztály
•  6. Érzék Fresh Control (hőmérséklet és 

páratartalom szabályozás) funkció
• elektronikus hőmérséklet beállítás
• Érintőszenzoros külső LeD kijelző
• Starlight LeD világítás
• Hasznos hűtő / fagyasztó térfogat: 223L / 109L
• 13 kg /nap fagyasztókapacitás, 24 óra tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
Multiflow légáramlás; ventilátor antibakteriális 
szűrővel; Gyorshűtés és gyorsfagyasztás funkció; 
Frissentartó fiók; Biztonsági üvegpolcok, átlátszó 
fagyasztófiókok; Inox palactartó; Hőmérséklet-
túllépés riasztás

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 160
Klímaosztály: N-t (16°C - 43°C) 
zajszint (dBA): 39
Készülékméret: 1875x595x660 mm
(Mag.xSzél.xMély.)

WBV34953 DFC S / WBV34953 DFC W 
Acélszürke illetve fehér készülékszín

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+++ energiaosztály
•  6. Érzék Fresh Control (hőmérséklet és 

páratartalom szabályozás) funkció
• elektronikus hőmérséklet beállítás
• Érintőszenzoros külső LeD kijelző
• Starlight LeD világítás
• Hasznos hűtő / fagyasztó térfogat: 223L / 109L
• 13 kg /nap fagyasztókapacitás, 24 óra tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
Multiflow légáramlás; ventilátor antibakteriális 
szűrővel; Gyorshűtés és gyorsfagyasztás funkció; 
Frissentartó fiók; Biztonsági üvegpolcok, átlátszó 
fagyasztófiókok; Inox palactartó; Hőmérséklet-
túllépés riasztás

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 160
Klímaosztály: N-t (16°C - 43°C) 
zajszint (dBA): 39
Készülékméret: 1875x595x660 mm
(Mag.xSzél.xMély.)

WBA34983 DFC IX / WBA34983 DFC W 
Inox illetve fehér készülékszín
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ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+ energiaosztály
• termosztátos hőmérséklet beállítás
• Hűtővilágítás (izzólámpa)
• Hasznos hűtő / fagyasztó térfogat: 255L / 113L
• 4,5 kg /nap fagyasztókapacitás, 24 óra tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
Biztonsági üvegpolcok, átlátszó fagyasztófiókok

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 303
Klímaosztály: N-t (16 °C - 43 °C) 
zajszint (dBA): 39
Készülékméret: 2000x595x640 mm 
(Mag.xSzél.xMély.)

WBE3714 W 
Fehér készülékszín

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A++ energiaosztály
• termosztátos hőmérséklet beállítás
• Hűtővilágítás (izzólámpa)
• Hasznos hűtő / fagyasztó térfogat: 254L / 109L
• 4,5 kg /nap fagyasztókapacitás, 24 óra tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
Biztonsági üvegpolcok, átlátszó fagyasztófiókok

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 249
Klímaosztály: N-t (16 °C - 43 °C) 
zajszint (dBA): 39
Készülékméret: 2000x595x640 mm 
(Mag.xSzél.xMély.)

WBE37142 TS / WBE37142 W 
Acélszürke illetve fehér készülékszín

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A++ energiaosztály
• termosztátos hőmérséklet beállítás
• LeD égős világítás
• Hasznos hűtő / fagyasztó térfogat: 254L / 109L
• 4,5 kg /nap fagyasztókapacitás, 24 óra tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
ventilátor antibakteriális szűrővel; Biztonsági 
üvegpolcok, átlátszó fagyasztófiókok; Inox 
palactartó

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 249
Klímaosztály: N-t (16 °C - 43 °C) 
zajszint (dBA): 39
Készülékméret: 2000x595x640 mm 
(Mag.xSzél.xMély.)

WBE37172 TS / WBE37172 W 
Acélszürke illetve fehér készülékszín

ALULFAGYASztÓS HŰtőSzeKRÉNYeK
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ALULFAGYASztÓS HŰtőSzeKRÉNYeK

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A++ energiaosztály
• termosztátos hőmérséklet beállítás
• Hűtővilágítás (izzólámpa)
• Hasznos hűtő / fagyasztó térfogat: 194L / 109L
• 4,5 kg /nap fagyasztókapacitás, 24 óra tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
Biztonsági üvegpolcok, átlátszó fagyasztófiókok

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 231
Klímaosztály: N-t (16°C - 43°C) 
zajszint (dBA): 39
Készülékméret: 1750x595x640 mm 
(Mag.xSzél.xMély.)

WBE31112 S / WBE31112 W  
Acélszürke illetve fehér készülékszín

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A++ energiaosztály
• termosztátos hőmérséklet beállítás
• LeD égős világítás
• Hasznos hűtő / fagyasztó térfogat: 194L / 109L
• 4,5 kg /nap fagyasztókapacitás, 24 óra tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
Biztonsági üvegpolcok, átlátszó fagyasztófiókok; 
Inox palactartó

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 231
Klímaosztály: N-t (16°C - 43°C) 
zajszint (dBA): 39
Készülékméret: 1750x595x640 mm 
(Mag.xSzél.xMély.)

WBE31162 TS / WBE31162 W 
Acélszürke illetve fehér készülékszín

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A++ energiaosztály
• termosztátos hőmérséklet beállítás
• Hűtővilágítás (izzólámpa)
• Hasznos hűtő / fagyasztó térfogat: 226L / 113L
• 4,5 kg /nap fagyasztókapacitás, 24 óra tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
Biztonsági üvegpolcok, átlátszó fagyasztófiókok

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 231
Klímaosztály: N-St (16 °C - 38 °C)
zajszint (dBA): 39
Készülékméret: 1875x595x640 mm 
(Mag.xSzél.xMély.)

WBE34112 S / WBE34112 W 
Acélszürke illetve fehér készülékszín

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A++ energiaosztály
• termosztátos hőmérséklet beállítás
• LeD égős világítás
• Hasznos hűtő / fagyasztó térfogat: 226L / 113L
• 4,5 kg /nap fagyasztókapacitás, 24 óra tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
Biztonsági üvegpolcok, átlátszó fagyasztófiókok; 
Inox palactartó

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 231
Klímaosztály: N-St (16 °C - 38 °C)
zajszint (dBA): 39
Készülékméret: 1875x595x640 mm 
(Mag.xSzél.xMély.)

WBE34162 TS / WBE34162 W 
Acélszürke illetve fehér készülékszín
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FeLÜLFAGYASztÓS HŰtőSzeKRÉNYeK

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+ energiaosztály
• termosztátos hőmérséklet beállítás
• Hűtővilágítás (izzólámpa)
• Hasznos hűtő / fagyasztó térfogat: 115 / 40 l
• Biztonsági üvegpolcok

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 201
Klímaosztály: N (16 °C - 32 °C)
zajszint (dBA): 40
Készülékméret: 1200x500x580 mm 
(Mag.xSzél.xMély.)

WTE1611 W

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+ energiaosztály
• termosztátos hőmérséklet beállítás
• Hűtővilágítás (izzólámpa)
• Hasznos hűtő / fagyasztó térfogat: 171 / 41 l
• Biztonsági üvegpolcok

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 212
Klímaosztály: N (16 °C - 32 °C)
zajszint (dBA): 40
Készülékméret: 1430x550x580 mm 
(Mag.xSzél.xMély.)

ARC 2353

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+ energiaosztály
• termosztátos hőmérséklet beállítás
• Automatikus hűtőtérleolvasztás
• Hűtővilágítás (izzólámpa)
• Hasznos hűtő / fagyasztó térfogat: 228 l / 88 l
• 4 kg / nap fagyasztókapacitás, 30 óra tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
ventilátor antibakteriális szűrővel; Biztonsági 
üvegpolcok

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 288
Klímaosztály: N-St (16 °C - 38 °C)
zajszint (dBA): 39
Készülékméret: 1790x595x626 mm 
(Mag.xSzél.xMély.)

WTE3113 TS 
Acélszürke készülékszín

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+ energiaosztály
• NoFrost (jegesedésmentes) fagyasztórész
•  6. Érzék Fresh Control (hőmérséklet és 

páratartalom szabályozás) funkció
• elektronikus hőmérséklet beállítás
• Automatikus hűtőtérleolvasztás
• Érintőszenzoros külső LeD kijelző
• Starlight LeD világítás
• Hasznos hűtő / fagyasztó térfogat: 341 l / 109 l
• 12 kg / nap fagyasztókapacitás, 24 óra tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
Multiflow légáramlás; ventilátor antibakteriális 
szűrővel; Gyorshűtés és gyorsfagyasztás funkció; 
Biztonsági üvegpolcok

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 386
Klímaosztály: N-t (16 °C - 43 °C)
zajszint (dBA): 42
Készülékméret: 1895x710x715 mm 
(Mag.xSzél.xMély.)

WTV4597 NFC IX 
Inox készülékszín
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WME16402 W
Fehér készülékszín

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A++ energiaosztály
• termosztátos hőmérséklet beállítás
• Automatikus hűtőtérleolvasztás
• Hasznos hűtőtérfogat: 323 l

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
Biztonsági üvegpolcok

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 110
Klímaosztály: SN-t (10 °C - 43 °C)
zajszint (dBA): 40
Készülékméret: 1590x595x626 mm
(Mag.xSzél.xMély.)

WME1840 W
Fehér készülékszín

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+ energiaosztály
• termosztátos hőmérséklet beállítás
• Automatikus hűtőtérleolvasztás
• Hasznos hűtőtérfogat: 374 l

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
Biztonsági üvegpolcok

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 153
Klímaosztály: SN-t (10 °C - 43 °C)
zajszint (dBA): 40
Készülékméret: 1790x595x626 mm
(Mag.xSzél.xMély.)

WME1887 DFC TS
Acélszürke készülékszín

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+ energiaosztály
•  6. Érzék Fresh Control (hőmérséklet és 

páratartalom szabályozás) funkció
• elektronikus hőmérséklet beállítás
• Automatikus hűtőtérleolvasztás
• LeD kijelző
• Starlight LeD világítás
• Hasznos hűtőtérfogat: 374 l

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
Multifl ow légáramlás; ventilátor antibakteriális 
szűrővel; Biztonsági üvegpolcok; Inox palactartó

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 153
Klímaosztály: SN-t (10 °C - 43 °C)
zajszint (dBA): 40
Készülékméret: 1790x595x626 mm
(Mag.xSzél.xMély.)

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+ energiaosztály
•  6. Érzék Fresh Control (hőmérséklet és 

páratartalom szabályozás) funkció
• elektronikus hőmérséklet beállítás
• Automatikus hűtőtérleolvasztás
• LeD kijelző
• Starlight LeD világítás
• Activ0°- speciális 0° rekesz (hús és hal számára)
• Hasznos hűtőtérfogat: 366 l

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
Multifl ow légáramlás; ventilátor antibakteriális 
szűrővel; Biztonsági üvegpolcok; Inox palactartó

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 152
Klímaosztály: SN-t (10 °C - 43 °C)
zajszint (dBA): 40
Készülékméret: 1790x595x626 mm
(Mag.xSzél.xMély.)

WMN1869 DFC N
Fekete készülékszín

eGYAJtÓS HŰtőSzeKRÉNYeK
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eGYAJtÓS HŰtőSzeKRÉNYeK

ARC104/A+ 
Fehér készülékszín

ALAPTULAJDONSÁGOK
• „A+” energiaosztály
• termosztátos hőmérséklet-beállítás
• Automatikus hűtőtérleolvasztás
• Hasznos hűtő / fagyasztó térfogat: 103 l / 15 l
• 2 kg/nap fagyasztókapacitás, 10 óra tartási idő
• Biztonsági üvegpolcok

MŰSzAKI ADAtOK
energiafogyasztás (kWh/év): 175
Klímaosztály:  N-St (16-38 °C) 
zajszint (dBA): 39
Készülékméret: 850x550x580 mm 
(Mag.xSzél.xMély.)

WM1550 A+W 
Fehér készülékszín

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

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 204
Klímaosztály:  N-St (16-38 °C) 
zajszint (dBA): 40
Készülékméret: 1430x550x580 mm 
(Mag.xSzél.xMély.)

eltávolítja a foltokat és ételmaradékokat a hűtőből 
és a mélyhűtőből, és kellemes citrom árasztja el azt. 

Speciális és intelligens antibakteriális szűrő  
a Whirlpool bizonyos hűtőszekrényeihez. A levegő-
szűrő polimerstruktúrájában lévő szálak belsejében 
és felszínén egyenletesen elhelyezkedő Microban® 
aktív összetevői hatékonyan szűrik az alábbi 
baktériumokat és mikroorganizmusokat: Listeria 
monocytogenes, Staphylococcus aureus, escherichia 
coli 0157, Salmonella enteritidis, Aspergillus niger. 
A doboz a szűrő lejárati dátumát jelző timestrip csí-
kot is tartalmaz.

A legtöbb márkához használható, könnyen instal-
lálható vízszűrő betét. Szinte 100%-os hatékony-
sággal szűri a vízben lévő klórt, baktériumokat és 
szennyeződéseket.

FRI200  
Hűtőtisztító spray
cikksz.: 484000000766

ANTF-MIC 
Microban antibakteriális szűrő Whirlpool 
hűtőszekrényhez 
cikksz.: 481248048172

USC009 
Vízszűrő betét amerikai típusú hűtőszekrényhez 
cikksz.: 481281718406
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Ideális környezet fagyasztott ételeinek
A 6. Érzék technológia érzékeli a hőmérséklet változásait és automatikusan 
megnöveli a készülék teljesítményét amikor az szükséges, így akár 30%-kal 
kevesebb energiát használ fel. 
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FAGYASztÓSzeKRÉNYeK ÉS FAGYASztÓLÁDÁK

A+++ ENERGIAOSZTÁLY
A kompresszor és a hűtőkör hatékonyságának köszönhetően a Whirlpool 
fagyasztóládák jelentős energiamegtakarításra képesek. Az A+++ ener-
giaosztályú modellek 50%-kal, míg az A++-os fagyasztók 25%-kal keve-
sebb energiát használnak, mint az A+-os készülékek. 

KÖRNYEZETBARÁT 6. ÉRZÉK TECHNOLÓGIA
A Whirlpool fagyasztók egyes modelljei a különleges 6. Érzék tech-
nológiával rendelkeznek. A technológia intelligens érzékelőinek kö-
szönhetően folyamatosan érzékelik a hűtőtér hőmérséklet-változásait. 
A funkció ennek megfelelően automatikusan beállítja és szabályozza 
a fagyasztótér hőmérsékletét, így akár 30%-os1 energiamegtakarítás 
érhető el.

TÖKÉLETES MEGOLDÁS MINDEN IGÉNYRE
A Whirlpool fagyasztóládák verhetetlen kombinációját nyújtják a nagy 
belső kapacitásnak és az alacsony energiafogyasztásnak. Számos olyan 
funkcióval rendelkeznek, melyekkel időt és energiát takaríthatunk meg, 
miközben az ételek kiolvasztás után is megőrzik tökéletes ízüket és 
állagukat. 

STOP FROST RENDSZER
A forradalmi Stop Frost rendszer a jeget egy önálló, egyetlen mozdu-
lattal kivehető rekeszbe gyűjti, ezért a fagyasztó belsejében és az ott 
tárolt ételeken sem rakódnak le a jégkristályok. Így Önnek nem kell a 
leolvasztással bajlódnia, hiszen a Stop Frost gyűjtődoboz egyetlen perc 
alatt kiemelhető és elmosható.

1 A 6. Érzék technológia nélküli Whirlpool fagyasztókhoz képest.
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FAGYASztÓSzeKRÉNYeK ÉS FAGYASztÓLÁDÁK

6. ÉRZÉK TECHNOLÓGIA
Az intelligens szenzorok érzékelik a fagyasztótér hőmérséklet-válto-
zásait és automatikusan megnövelik a fagyasztás hatékonyságát, ami 
gyors és energiahatékony fagyasztáshoz szükséges.

ÁTLÁTSZÓ FIÓKOK
Lássa át egy pillantással a fagyasztó tartalmát. Az új fiókok előlapján 
lévő ételnaptár segítségével pedig nyomon követhető az ételek eltart-
hatósági ideje. 

ECO FUNKCIÓ
Az eco funkcióval még több energiát takaríthat meg, ha csak félig van 
tele a fagyasztó.

KOMPAKT FIÓKOK
tökéletes a kis- és közepes méretű ételek átlátható tárolásához, illetve 
az olyan gyorsan fogyó élelmiszerhez, mint például a fagyasztott ke-
nyér. ezek a fiókok könnyen kiemelhetők és tisztíthatók.

KÖNNYÍTETT AJTÓNYITÁS
ez a megoldás egy könnyen nyitható fogantyú és a fagyasztó belsejé-
nek illetve a környezet légnyomásának kiegyenlítésére szolgáló légsze-
lep rendszer kombinációja, amivel kilencszer könnyebben nyitható az 
ajtó, mint a hagyományos modelleknél. 

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

TELJES NO FROST RENDSZER
ez a rendszer csökkenti a páratartalmat a fagyasztó belsejében, így 
megakadályozza a jegesedést és a leolvasztás feleslegessé válik. 

Általános jellemzők
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ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+ energiaosztály
• NoFrost (jegesedésmentes) fagyasztórész
•  6. Érzék (hőmérséklet szabályozás) funkció
• elektronikus hőmérséklet beállítás
• LeD kijelző
• Hasznos fagyasztó térfogat: 228 l
• 18 kg / nap fagyasztókapacitás, 24 óra tartási idő
• Gyorsfagyasztás funkció

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 303
Klímaosztály: SN-t (10 °C - 43 °C)
zajszint (dBA): 43
Készülékméret: 1790x596x626 mm 
(Mag.xSzél.xMély.)

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+ energiaosztály
• NoFrost (jegesedésmentes) fagyasztórész
•  6. Érzék (hőmérséklet szabályozás) funkció
• elektronikus hőmérséklet beállítás
• LeD kijelző
• Hasznos fagyasztó térfogat: 228 l
• 18 kg / nap fagyasztókapacitás, 24 óra tartási idő
• Gyorsfagyasztás funkció

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 303
Klímaosztály: SN-t (10 °C - 43 °C)
zajszint (dBA): 43
Készülékméret: 1790x596x626 mm 
(Mag.xSzél.xMély.)

WVE1883 NF TS  
Acélszürke készülékszín

WVN1863 NF N 
Fekete készülékszín

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A++ energiaosztály
• NoFrost (jegesedésmentes) működés
• 70 cm széles fagyasztószekrény
• 6. Érzék (hőmérséklet szabályozás) funkció
• elektronikus hőmérséklet beállítás
• LeD kijelző
•  Külső figyelmeztető jelzőfény (hőmérséklet 

túllépés vagy áramkimaradás esetén)
• Hasznos fagyasztó térfogat: 308 l

• 32kg/nap fagyasztókapacitás, 40 óra tartási idő
• Gyorsfagyasztás funkció
• világítás

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 273
Klímaosztály: SN-t (10 °C - 43 °C)
zajszint (dBA): 41
Készülékméret: 1750x710x760 mm 
(Mag.xSzél.xMély.)

WVA31612 NFW 
Fehér készülékszín

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+++ energiaosztály
• NoFrost (jegesedésmentes) működés
• 70 cm széles fagyasztószekrény
• 6. Érzék (hőmérséklet szabályozás) funkció
• elektronikus hőmérséklet beállítás
• LeD kijelző
•  Külső figyelmeztető jelzőfény (hőmérséklet 

túllépés vagy áramkimaradás esetén)
• Hasznos fagyasztó térfogat: 342 l

• 32kg/nap fagyasztókapacitás, 45 óra tartási idő
• Gyorsfagyasztás funkció
• világítás
• Jégkocka készítő

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 194
Klímaosztály: SN-t (10 °C - 43 °C)
zajszint (dBA): 40
Készülékméret: 1875x710x750 mm 
(Mag.xSzél.xMély.)

WVA35643 NFW 
Fehér készülékszín
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ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+ energiaosztály
• termosztátos hőmérséklet beállítás
• Hasznos fagyasztó térfogat: 88 l
• 8 kg/nap fagyasztókapacitás, 17 óra tartási idő

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 175
Klímaosztály: SN-St (10 °C - 38 °C) 
zajszint (dBA): 39
Készülékméret: 850x540x580 mm 
(Mag.xSzél.xMély.)

AFB 601 AP 
Fehér készülékszín

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+ energiaosztály
• termosztátos hőmérséklet beállítás
• Hasznos fagyasztó térfogat: 165 l
• 8 kg / nap fagyasztókapacitás, 17 óra tartási idő

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 230
Klímaosztály:  N-St (16 °C - 38 °C) 
zajszint (dBA): 42
Készülékméret: 1430x550x580 mm 
(Mag.xSzél.xMély.)

WV1510 W 
Fehér készülékszín

WVE16402 W 
Fehér készülékszín

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A++ energiaosztály
• termosztátos hőmérséklet beállítás
• Hasznos fagyasztó térfogat: 202 L
• 24 kg / nap fagyasztókapacitás, 33 óra tartási idő
• Gyorsfagyasztás funkció

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 193
Klímaosztály: SN-t (10 °C - 43 °C)
zajszint (dBA): 41
Készülékméret: 1590x596x626 mm 
(Mag.xSzél.xMély.)

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+ energiaosztály
• termosztátos hőmérséklet beállítás
• Hasznos fagyasztó térfogat: 235 l
• 24 kg / nap fagyasztókapacitás, 32 óra tartási idő
• Gyorsfagyasztás funkció

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 281
Klímaosztály: SN-t (10 °C - 43 °C)
zajszint (dBA): 43
Készülékméret: 1790x596x626 mm 
(Mag.xSzél.xMély.)

WVE1840 W  
Fehér készülékszín

FAGYASztÓSzeKRÉNYeK
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FAGYASztÓLÁDÁK

WHM4611

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+ energiaosztály
• Hasznos térfogat: 454 l
• 21 kg / nap fagyasztási kapacitás, 35 óra tartási idő
• termosztátos hőmérséklet beállítás
• Gazdaságos (eCO) beállítási lehetőség
• Gyorsfagyasztás funkció
• Biztonsági zár
• Belső világítás
• ellensúlyozott fedél

• Fagyasztókosarak száma: 4

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 368
Klímaosztály: SN-t (10 °C - 43 °C) 
zajszint (dBA): 42
Készülékméret: 916x1405x698 mm 
(Mag.xSzél.xMély.)

WHM22113

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+++ energiaosztály
• Hasznos térfogat: 215 l
• 20 kg/nap fagyasztási kapacitás, 60 óra tartási idő
• termosztátos hőmérséklet beállítás
• Gazdaságos (eCO) beállítási lehetőség
• Biztonsági zár
• Belső világítás
• ellensúlyozott fedél
• Fagyasztókosarak száma: 2

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 120
Klímaosztály: SN-t (10 °C - 43 °C)
zajszint (dBA): 42
Készülékméret: 916x1180x698 mm 
(Mag.xSzél.xMély.)

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+++ energiaosztály
• Hasznos térfogat: 274 l
• 20 kg/nap fagyasztási kapacitás, 60 óra tartási idő
• termosztátos hőmérséklet beállítás
• Gazdaságos (eCO) beállítási lehetőség
• Biztonsági zár
• Belső világítás
• ellensúlyozott fedél
• Fagyasztókosarak száma: 3

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 136
Klímaosztály: SN-t (10 °C - 43 °C)
zajszint (dBA): 42
Készülékméret: 916x1405x698 mm 
(Mag.xSzél.xMély.)

WHM28113 

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A++ energiaosztály
• Hasznos térfogat: 311 L
• 20 kg/nap fagyasztási kapacitás, 45 óra tartási idő
• 6. Érzék funkció
• StopFrost (kivehető páraelnyelő doboz) funkció
• elektronikus hőmérséklet beállítás
• Gazdaságos (eCO) beállítási lehetőség
• Gyorsfagyasztás funkció
• Biztonsági zár

• Belső világítás
• ellensúlyozott fedél
• Fagyasztókosarak száma: 3

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 219
Klímaosztály: SN-t (10 °C - 43 °C) 
zajszint (dBA): 42
Készülékméret: 916x1180x692 mm 
(Mag.xSzél.xMély.)

WHE31352 F 
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ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+ energiaosztály
• Hasznos térfogat: 204 l
• 15 kg / nap fagyasztási kapacitás, 36 óra tartási idő
• termosztátos hőmérséklet beállítás
• Gazdaságos (eCO) beállítási lehetőség
• Gyorsfagyasztás funkció
• Biztonsági zár
• Belső világítás
• ellensúlyozott fedél
• Fagyasztókosarak száma: 1

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 234
Klímaosztály: SN-t 
zajszint (dBA): 41
Készülékméret: 865x806x642 mm 
(Mag.xSzél.xMély.)

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+ energiaosztály
• Hasznos térfogat: 311 l
• 20 kg/nap fagyasztási kapacitás, 45 óra tartási idő
• termosztátos hőmérséklet beállítás
• Gazdaságos (eCO) beállítási lehetőség
• Biztonsági zár
• Belső világítás
• ellensúlyozott fedél
• Fagyasztókosarak száma: 2

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 292
Klímaosztály: SN-t (10 °C - 43 °C)
zajszint (dBA): 40
Készülékméret: 916x1180x698
(Mag.xSzél.xMély.)

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

• ellensúlyozott fedél
• Fagyasztókosarak száma: 1

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 194/260
Klímaosztály: SN-t 
zajszint (dBA): 42
Készülékméret: 916x1010x698 mm 
(Mag.xSzél.xMély.)

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+ energiaosztály
• Hasznos térfogat: 390 l
• 17 kg / nap fagyasztási kapacitás, 45 óra tartási idő
• termosztátos hőmérséklet beállítás
• Gazdaságos (eCO) beállítási lehetőség
• Gyorsfagyasztás funkció
• Biztonsági zár
• Belső világítás
• ellensúlyozott fedél
• Fagyasztókosarak száma: 3

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 260
Klímaosztály: SN-t 
zajszint (dBA): 41
Készülékméret:  916x1180x698 mm  
(Mag.xSzél.xMély.)

AFG 070 AP

WHM25112 / WHM2511

WHM3111

WHM3911
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MOSÓGÉPEK

zeN felültöltős mosógép: 
a jelenleg kapható legcsendesebb készülék1

A zeN technológia különlegesen csendes működést tesz lehetővé 
és speciális programokat nyújt a tökéletes anyagvédelemért.

1 A jelenleg kapható standard felültöltős készülékek (40 cm széles) közzétett centrifuga zajszint adatai 
alapján, maximum 1200-as fordulatszámon (2012. december 1-i állapot szerint).



MOSÓGÉPEK

27

Élvezze a csend hangját
A tökéletes megoldást keresi? Nyugalomra és békére vágyik? Az egye-
dülálló zen technológiának köszönhetően az új felültöltős készülék 
kiemelkedő mosási teljesítményt garantál majdnem tökéletes csend-
ben, ami nagy segítség az ellazuláshoz éjjel-nappal. Az innovatív zen 
technológia a hagyományos ékszíjhajtású motort egy nagy teljesítmé-
nyű, közvetlen meghajtásúra cseréli. ennek eredménye pedig a kategó-
riájának legjobb centrifugateljesítménye alacsonyabb fordulatszámon, 
amely kevesebb rázkódást, kisebb zajszintet valamint hatékonyabb és 
megbízhatóbb működést jelent. A még teljesebb csendért az éjszakai 
program garantálja a zavartalan pihenést, hogy ön ragyogóan tiszta 
ruhákra ébredhessen.

Továbbfejlesztett anyagvédelem
A tökéletes mosógéptől azt várjuk el, hogy ugyanúgy kímélje ruhá-
inkat, mint a fülünket. A kiemelkedő centrifugahatékonyság lehetővé 
teszi, hogy alacsonyabb centrifugasebességet (ezen készülékeink már 
1200-as fordulatszámon ugyanannyi vizet centrifugálnak ki az anya-
gokból, mint 1400-as fordulat esetében) használjunk, így a mosás jóval 
kíméletesebbé válik. 

6. Érzék Színek programok a színek megőrzéséért
A még kiválóbb eredményekért kombinálja a Colours 15° funkciót a 
6. Érzék Színek programokkal, amiket a színek szerint összeválogatott 
mosáshoz fejlesztettünk ki:

Sötét színek program: megóvja a sötét színeket a kifakulástól

Világos színek program: a világos ruhák színátmosás nélkül 
tisztára varázsolhatók

Fehér program: mellyel a fehér ruhák vakítóan fehérek maradnak

Kevert program: többféle anyag együtt mosásához kiváló

ezek mindegyike a 6. Érzék technológiát használja úgy,hogy a mosási 
teljesítményt a megfelelő színhez igazítja az anyagok fajtájától füg-
getlenül.

Colours 15 °C funkció: 
hatékony mosás extra alacsony hőmérsékleten
ez a Whirlpool technológia a speciális dobmozgás révén biztosítja, 
hogy az anyagok egyenletesen helyezkedjenek el a dobban, így a mo-
sószer tökéletesen átjárja a szövetszálakat. ez azt jelenti, hogy a víz-
hőmérséklet a lehető legalacsonyabb – mindössze 15 °C – lehet, míg a 
mosási teljesítmény megegyezik a 40 °C-os mosáséval. ez egy forradal-
mi módszer a színek megőrzésére és az anyagok kímélésére. 

6. Érzék Infinite Care elöltöltős mosógépek 
A 6. Érzék Infinite Care mosógépek a lehető legkíméletesebben kezelik 
ruháit, így azok sokáig megőrzik tartásukat és színüket. A dobbelső in-
novatív mintázata és az emelőkarok különleges kialakítása révén csök-
kentik a szövetszálak súrlódását, sokkal kíméletesebben mozgatják az 
anyagokat és hatékonyabb mosást tesznek lehetővé. 

A Wave Motion+ technológia tovább fokozza a mosási teljesítményt 
úgy, hogy egy beépített szenzor segítségével érzékeli a töltet tömegét 
és a dobforgás sebességét a szükséges szintre állítja be, hogy az anya-
gok mozgása ideális legyen a dobban. egy sor, a különböző anyagtípu-
soknak megfelelő, előre programozott dobmozgás található ezekben a 
készülékekben. A finom textíliák iránti törődésünk jeleként a jelenleg 
kapható készülékek közül a Whirlpool mosógépek biztosítják a leglas-
sabb, így legkíméletesebb dobmozgást.1

1 A vezető európai márkákat vizsgáló tesztet a svájci független eMPA Intézet (Jelentés szám: 20120821) 
végezte. A teszten a Whirlpool érte el a legjobb eredményt a gyorsított anyagkopás tekintetében 40 °C-os 
kevert féltöltet esetében. 2013. januári adatok alapján.
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6. ÉRZÉK SZÍNEK PROGRAM
egyedülálló programok, melyeket színek szerint összeválogatott mosás-
hoz fejleszettünk ki. Mindegyik program az intelligens, energiatakaré-
kos 6. Érzék technológiát használja úgy, hogy a mosási teljesítményt a 
megfelelő színhez igazítja az anyagok fajtájától függetlenül.

ANTIBAKTERIÁLIS PROGRAM
80 °C vagy magasabb hőmérsékleten ez a program megöli a baktériu-
mok 99,999%-át, ezért tökéletes választás ágynemű, gyermekruházat 
vagy bármely egyéb olyan mosnivaló számára, amelyet valóban fertőt-
leníteni kell.** (A 2001. novemberi NF eN 13697 szabvány módszerta-
nához hasonlóan tesztelve.)

BIZTONSÁGI GYEREMEKZÁR
A Whirlpool mosógépeken található biztonsági zár letiltja a kezelőpa-
nelt, 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.

CLEAN+ OPCIÓ
ez a speciális program optimalizálja a folttisztító egyes aktív összete-
vőinek hatékonyságát, segít megszabadulni a makacs foltoktól, még 
alacsony hőmérsékleteken is.

DOBVILÁGÍTÁS
A tökéletes megvilágításnak köszönhetően a mosógépből való ki- és 
bepakolás könnyűvé és egyszerűvé válik. Nincs több gépben felejtett 
ruhadarab!
 
ECO MONITOR
Programválasztáskor az új eco Monitor rendszer kikalkulálja az adott 
program energiaszükségletét a mosási hőmérséklet, a töltet súlya és a 
kiválasztott opciók figyelmbevételével. Így segít Önnek a legenergiata-
karékosabb program kiválasztásában.

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

ÉJSZAKAI, SZUPERCSENDES PROGRAM
Halk mosásra és centrifugálásra optimalizált program, éjszakai mosás-
hoz ideális választás.

GYAPJÚ ÉS KÉZIMOSÁS PROGRAMOK
Mostantól nyugodtan beteheti a gépbe a gyapjú, selyem, lenvászon 
és viszkózból készült ruhákat is. A Woolmark „gépben mosható” vagy 
„kézzel mosandó” jelzéssel ellátott ruhák már biztonságosan moshatók 
ezekkel az új programokkal, amelyet a the Woolmark Company társaság 
is tesztelt és jóváhagyott.***

HIDEGMOSÁS OPCIÓ
A készülék a vizet legfeljebb 20 °C-ra melegíti fel. Olyan kényes dara-
bokhoz alkalmas, amelyeknél a kezelési címkén az ajánlott hőmérséklet 
max. 30 °C.

KÉSLELTETETT INDÍTÁS
Állítsa be a mosóprogram indítását olyan időpontra, amikor az a legké-
nyelmesebb vagy legelőnyösebb. Az időzítő segítségével akár 23 órával 
is késleltetheti a program indítását.

KÍMÉLŐ PROGRAM
Külön program a kényes darabokhoz, amellyel mindenfajta függönyt 
és kímélő kezelést igénylő ruhát biztonságosan kimoshat: biztos lehet 
abban, hogy a gép kíméletesen, de hatékonyan tisztítja az anyagokat.

KÖNNYEN HOZZÁFÉRHETŐ SZŰRŐ
A szösz-szűrő a felültöltős gépek elején található, így könnyen kive-
hető és tisztítható.

MOSÓSZERADAGOLÁSI JAVASLAT
A mosószer a legdrágább eleme a mosásnak, mégis sokszor indoko-
latlanul sokat használunk belőle, ami felesleges költséget, túlzott 
környezeti terhelést, többlet vízfogyasztást (a plusz öblítés miatt) és  
a programidő növekedését jelent. A Whirlpool új mosógépei az alábbi 
szempontok figyelembevételével, javaslatot tesznek a megfelelő meny-
nyiségű mosószer adagolására: 

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

A kijelzőn megjelenik a javasolt mosószermennyiség ml-ben. Így el-
kerülhető a túladagolás, amivel nemcsak pénzt takarítunk meg, de a 
környezetet is kíméljük.

ANTIBAKTERIÁLIS BEVONAT 
ennek a felületkezelésnek köszönhetően a mosógép hosszabb ideg 
tiszta, friss és higiénikusabb marad. A Whirlpool a Microban®  
(az antibakteriális megoldások fő szállítója) társasággal közösen olyan 
speciális felületkezelést dolgozott ki, amely megakadályozza a bakté-

Általános jellemzők:
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riumok szaporodását, a szagok és a penész kialakulását a mosószer-
adagoló fiókban, a mosógép fokozottan érzékeny részén (bizonyos tí-
pusoknál). A felültöltős készülékeknél a mosószer- adagoló a könnyebb 
tisztítás érdekében kivehető és több rekeszből áll, hogy megkönnyítse 
a helyes mosószeradag kimérését.

ZEN TECHNOLÓGIA
A tökéleles megoldást keresi? A Whirlpool egyedülálló zeN technoló-
giájával a legújabb Green Generation felültöltős mosógép a jelenleg 
kapható egyik legcsendesebb készülék, mely tökéletes megoldás a 
teljes relaxáció eléréséhez éjjel-nappal. Az innovatív zeN technológia 
felcseréli a hagyományos ékszíjhajtást egy közvetlen hajtású motorra. 
ennek eredményeként a kiváló vízextraktálás alacsonyabb centrifuga 
sebességen érhető el, mely kevesebb rezgést, és ezáltal halkabb műkö-
dést jelent a maximális hatékonyság és megbízhatóság mellett. 

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

NAGYMÉRETŰ RUHÁK PROGRAM
ezzel a speciális programmal a hatalmas dobnak köszönhetően egyetlen 
nagyobb mosnivalót, például paplant is betehet a mosógépbe. Műszá-
las szövetekből készült takarók, tollal, poliészterrel vagy más műszállal 
megtöltött ágytakarók, hálózsákok, fürdőszobaszőnyegek és hasonló 
darabok mosásához ajánljuk.

PROGRAMOZOTT BEFEJEZÉS
Állítsa be, hogy mikor szeretné kivenni a ruhákat a mosógépből! A ké-
szülék ennek az időpontnak és a többi beállított értéknek megfelelően 
indítja el a mosást. 

RAPID GYORSMOSÁS OPCIÓ
Gyorsabb mosást tesz lehetővé a program időtartamának lerövidítésé-
vel. Csak enyhén szennyezett ruhaneműhöz ajánlott. 

SPEED ’15 IDŐTAKARÉKOS PROGRAM
van, amikor gyorsan kell elintézni bizonyos dolgokat. A Speed ’15 prog-
rammal időt takaríthat meg: az enyhén szennyezett ruhaneműt mind-
össze 15 perc alatt kimossa.

SPRAY RINSE
ezzel a szabadalmaztatott technológiával egyenletesebb és kímélete-
sebb az öblítés. A dobba épített speciális, szórófejes technológiának 
köszönhetően az öblítés a lehető legvíztakarékosabbá válik. egy év 
alatt így akár 3500 liter vizet is megtakaríthat.**

TESTRESZABOTT PROGRAMOK
Hozzon létre és tároljon saját igényeinek megfelelő programokat. Be-
állíthat olyan testreszabott programot, amelyet a család bármely tagja 
egyetlen gombnyomással elindíthat. A készülék akár 7 egyedi progra-
mot képes megjegyezni.

TUMBLE FRESH OPCIÓ
„Frissen tartás” opció. válassza ezt a kiegészítő funkciót, ha nem tudja 
kipakolni a ruhaneműt röviddel 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 peri-
odikus átforgatás a mosóprogram befejezése után legfeljebb  
kb. 12 óráig tart, és bármikor leállítható a „Frissen tartás” gomb meg-
nyomásával.

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

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

WAVE MOTION
A Wave Motion technológia kétirányú dobmozgásának köszönhetően 
a ruhák tökéletesen eloszlanak a dob belsejében, így a szövetszálak 
megfelelően ellazulnak ahhoz, hogy a mosószer tökéletesen átjárja va-
lamennyi textilszálat.

MOSÓGÉPeK - ÁLtALÁNOS JeLLeMzőK*

A készülékek megbízhatóságát és tartósságát 
független tesztek igazolják. 
- Bevizsgált élettartam 
- ellenőrzött gyártási folyamat 
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ALAPTULAJDONSÁGOK
• SDD 5 - Smart digitális kijelző
• 6. Érzék Infi nite Care funkció
•  Különleges Colour15 °C evo opció Wave motion 

technológiával (15° mosási hőfok + asszimetrikus 
dobmozgás)

• BPM motor - csendes, szénkefe nélküli motor
• vízvédelem
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. OPCIÓK ÉS PROGRAMOK
Állítható centrifuga szint és öblítőstop; Állítható 
hőmérséklet (15°C - 95°C között); Mosószeradagolási 
javaslat; Szennyezettségi szint állítás; előmosás; 
„Rapid” gyorsmosás; Aquaeco - 19L vízfelhasználású 
program; Színek szerinti mosóprogramok; energiata-
karékos programok; 15 perces gyorsprogram

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 120
Éves vízfogyasztás (l): 9200
Mosási zajszint (dBA): 52
Centrifuga zajszint (dBA): 74
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 850x595x600

ALAPTULAJDONSÁGOK
• SDD 5 - Smart digitális kijelző
• 6. Érzék Infi nite Care funkció
•  Különleges Colour15 °C evo opció Wave motion 

technológiával (15° mosási hőfok + asszimetrikus 
dobmozgás)

• BPM motor - csendes, szénkefe nélküli motor
• vízvédelem

OPCIÓK ÉS PROGRAMOK
Állítható centrifuga szint és öblítőstop; Állítható 
hőmérséklet (15 °C - 95 °C között); Stain15 °C 
opció (15 °C folteltávolítás); Mosószeradagolási 
javaslat; Szennyezettségi szint állítás; előmosás; 
Programozott befejezés; Aquaeco - 19L vízfelhasz-
nálású program; 15 perces gyorsprogram

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 139
Éves vízfogyasztás (l): 9200
Mosási zajszint (dBA): 52
Centrifuga zajszint (dBA): 75
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 850x595x600

AWIC 7914

AWIC 8914 

ALAPTULAJDONSÁGOK

• SDD 5 - Smart digitális kijelző
• 6. Érzék Infi nite Care funkció
•  Különleges Colour15 °C evo opció Wave motion 

technológiával (15° mosási hőfok + asszimetrikus 
dobmozgás)

• BPM motor - csendes, szénkefe nélküli motor
• vízvédelem

OPCIÓK ÉS PROGRAMOK
Állítható centrifuga szint és öblítőstop; Állítható 
hőmérséklet (15 °C - 95 °C között); Stain15 °C 
opció (15 °C folteltávolítás); Mosószeradagolási 
javaslat; Szennyezettségi szint állítás; előmosás; 
Programozott befejezés; Aquaeco - 19L vízfelhasz-
nálású program; 15 perces gyorsprogram

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 156
Éves vízfogyasztás (l): 9900
Mosási zajszint (dBA): 52
Centrifuga zajszint (dBA): 75
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 850x595x600

ALAPTULAJDONSÁGOK

• Érintőszenzoros digitális kijelző
• 6. Érzék Infi nite Care funkció
• Spray Rinse technológia
•  Különleges Colour15 °C evo opció Wave motion 

technológiával (15° mosási hőfok + asszimetrikus 
dobmozgás)

• BPM motor - csendes, szénkefe nélküli motor
• teljes vízvédelem
• Dobvilágítás

OPCIÓK ÉS PROGRAMOK
Állítható centrifuga szint és öblítőstop; Állítható 
hőmérséklet (15 °C - 95 °C között); Stain15 °C 
opció (15 °C folteltávolítás); Mosószeradagolási 
javaslat; Szennyezettségi szint állítás; Intenzív
öblítés; előmosás; Programozott befejezés; 
Aquaeco - 19L vízfelhasználású program;
15 perces gyorsprogram

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 189
Éves vízfogyasztás (l): 9900
Mosási zajszint (dBA): 54
Centrifuga zajszint (dBA): 76
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 850x595x600

AWIC 10914
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eLÖLtÖLtőS MOSÓGÉPeK

ALAPTULAJDONSÁGOK

• SDD 5 - Smart digitális kijelző
• 6. Érzék Színek funkció
•  Különleges Colour15 °C opció Wave Motion 

technológiával (15 °C mosási hőfok + 
asszimetrikus dobmozgás)

AWO/C 7340
AWO/C 7328

ALAPTULAJDONSÁGOK
• SDD 5 - Smart digitális kijelző
• 6. Érzék Színek funkció
• vízvédelem

OPCIÓK ÉS PROGRAMOK
Állítható centrifuga szint és öblítőstop; Állítható 
hőmérséklet; Clean+ folttisztítás; Mosószeradagolási 
javaslat; Szennyezettségi szint állítás; Intenzív öblítés; 
előmosás; „Rapid” gyorsmosás; Indításkésleltetés; 
Aquaeco - 19L vízfelhasználású program; Színek szerinti 
mosóprogramok; Farmer; 15 perces gyorsprogram

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 187
Éves vízfogyasztás (l): 9900
Mosási zajszint (dBA): 59
Centrifuga zajszint (dBA): 79
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 850x595x565 

AWO/C 71600

ALAPTULAJDONSÁGOK
• SDD 5 - Smart digitális kijelző
• 6. Érzék Infi nite Care funkció
•  Különleges Colour15°C evo opció Wave motion 

technológiával (15°mosási hőfok + asszimetrikus 
dobmozgás)

• vízvédelem

OPCIÓK ÉS PROGRAMOK
Állítható centrifuga szint és öblítőstop; Állítható hőmér-
séklet (15°C - 95°C között); Stain15°C opció (15°C folt-
eltávolítás); Mosószeradagolási javaslat; Szennyezettségi 
szint állítás; előmosás; „Rapid” gyorsmosás; Programo-
zott befejezés; Aquaeco - 19L vízfelhasználású program; 
Színek szerinti mosóprogramok; MyProgram (9 speciális 
program); 15 perces gyorsprogram

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 193
Éves vízfogyasztás (l): 9900
Mosási zajszint (dBA): 58
Centrifuga zajszint (dBA): 77
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 850x595x600

AWIC 8560

AWIC 9014

ALAPTULAJDONSÁGOK
• SDD 5 - Smart digitális kijelző
• 6. Érzék Infi nite Care funkció
•  Különleges Colour15°C evo opció Wave motion 

technológiával (15°mosási hőfok + asszimetrikus 
dobmozgás)

OPCIÓK ÉS PROGRAMOK
Állítható centrifuga szint és öblítőstop; Állítható 
hőmérséklet (15 °C - 95 °C között); Stain15 °C 
opció (15 °C folteltávolítás); Mosószeradagolási 
javaslat; Szennyezettségi szint állítás; előmosás; 
Programozott befejezés; Aquaeco - 19L vízfelhasz-
nálású program;  15 perces gyorsprogram

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 215
Éves vízfogyasztás (l): 10800
Mosási zajszint (dBA): 59
Centrifuga zajszint (dBA): 79
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 850x595x600

OPCIÓK ÉS PROGRAMOK
Állítható centrifuga szint és öblítőstop; Állítható 
hőmérséklet; Mosószeradagolási javaslat; 
Szennyezettségi szint állítás; Intenzív öblítés; 
előmosás; „Rapid” gyorsmosás; Indításkésleltetés; 
Aquaeco - 19L vízfelhasználású program; Színek szerinti 
mosóprogramok; Farmer; 15 perces gyorsprogram

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 194
Éves vízfogyasztás (l/év): 9900
Mosási zajszint ( dBA): 59
Centrifuga zajszint (dBA): 77 / 75
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 845x595x575
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ALAPTULAJDONSÁGOK
• 7 kg mosási kapacitás
•  Max. 1200 ill. 1000 fordulat/perc 

centrifugasebesség
• „A++” energiaosztály
• Keskeny, 44 cm mély!
• Érintőszenzoros digitális kijelző
• 6. Érzék Színek funkció

OPCIÓK ÉS PROGRAMOK
Állítható centrifuga szint és öblítőstop; Állítható 
hőmérséklet; Clean+ folttisztítás; Mosószeradagolási 
javaslat; Szennyezettségi szint állítás; Intenzív öblítés; 
előmosás; „Rapid” gyorsmosás; Indításkésleltetés; 
Aquaeco - 19 l vízfelhasználású program; Napi féltöltet 
program; Farmer; 15 perces gyorsmosás

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 194
Éves vízfogyasztás (l): 8800
Mosási zajszint (dBA): 59
Centrifuga zajszint (dBA): 77
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 850x600x440

AWSE 7120
AWSE 7100

ALAPTULAJDONSÁGOK
• Digitális kijelző
• 6. Érzék funkció

OPCIÓK ÉS PROGRAMOK
Állítható centrifuga szint és öblítőstop; Clean+ 
folttisztítás; vasaláskönnyítés; Intenzív öblítés; 
előmosás; „Rapid” gyorsmosás; Indításkésleltetés;
Pamut, műszál, kímélő, gyapjú és kézi 
mosás programok; Napi féltöltet program; 
energiatakarékos programok; Farmer

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 165
Éves vízfogyasztás (l): 7980
Mosási zajszint (dBA): 59
Centrifuga zajszint (dBA): 75/74
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 845x595x520 

AWO/D 5120
AWO/D 5100

ALAPTULAJDONSÁGOK
• SDD 3 - Smart digitális kijelző
• 6. Érzék funkció

OPCIÓK ÉS PROGRAMOK
Állítható centrifuga szint és öblítőstop; Clean+ 
folttisztítás; vasaláskönnyítés; Intenzív öblítés; 
előmosás; „Rapid” gyorsmosás; Indításkésleltetés;
Pamut, műszál, kímélő, gyapjú és kézi 
mosás programok; Napi féltöltet program; 
energiatakarékos programok

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 170
Éves vízfogyasztás (l): 9272
Mosási zajszint (dBA): 59
Centrifuga zajszint (dBA): 74
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 845x595x520 

AWO/C 6104

ALAPTULAJDONSÁGOK
• SDD 3 - Smart digitális kijelző
• 6. Érzék Színek funkció
•  Különleges Colour15 °C opció Wave Motion 

technológiával (15 °C mosási hőfok + 
asszimetrikus dobmozgás)

OPCIÓK ÉS PROGRAMOK
Állítható centrifuga szint; Öblítőstop; Intenzív 
öblítés; előmosás; vasaláskönnyítő opció; 
„Rapid” gyorsmosás; Clean+ - folttisztító opció; 
Programozott befejezés; Pamut, műszál, kímélő, 
gyapjú, kézi mosás programok; Színek szerinti 
mosóprogramok; 15 perces gyorsmosás

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 127
Éves vízfogyasztás (l/év): 8200
Mosási zajszint (dBA): 59
Centrifuga zajszint (dBA): 77 / 75
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 845x595x520

AWO/C 6340 
AWO/C 6304

eLÖLtÖLtőS MOSÓGÉPeK
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KeSKeNY eLÖLtÖLtőS MOSÓGÉPeK

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 5 kg mosási kapacitás
• Max. 1000 fordulat/perc centrifugasebesség
• „A++” energiaosztály
• SDD 3 - Smart digitális kijelző
• 6. Érzék funkció

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
Állítható centrifuga szint; Öblítőstop; Intenzív 
öblítés; előmosás; vasaláskönnyítő opció; „Rapid” 
gyorsmosás; Clean+ - folttisztító opció; Folyamatos 
indításkésleltetés; Pamut, műszál, kímélő, 
gyapjú, kézi mosás programok; Farmer; 30 perces 
gyorsmosás

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 148
Éves vízfogyasztás (l/év): 7400
Mosási zajszint (dBA): 59
Centrifuga zajszint (dBA): 74
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 845x595x473

AWS 51012

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 5 kg mosási kapacitás
• Max. 1200 fordulat/perc centrifugasebesség
• „A++” energiaosztály
• SDD 3 - Smart digitális kijelző
• 6. Érzék funkció

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
Állítható centrifuga szint; Öblítőstop; Intenzív 
öblítés; előmosás; vasaláskönnyítő opció; „Rapid” 
gyorsmosás; Clean+ - folttisztító opció; Folyamatos 
indításkésleltetés; Pamut, műszál, kímélő, 
gyapjú, kézi mosás programok; Farmer; 30 perces 
gyorsmosás

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 148
Éves vízfogyasztás (l/év): 7400
Mosási zajszint (dBA): 59
Centrifuga zajszint (dBA): 75
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 845x595x473

AWS 51212

AWS 63013

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 6 kg mosási kapacitás
• Max. 1000 fordulat/perc centrifugasebesség
• „A+++” energiaosztály
• SDD 3 - Smart digitális kijelző
• 6. Érzék Színek funkció
•  Különleges Colour15 °C opció Wave Motion 

technológiával (15 °C mosási hőfok + 
asszimetrikus dobmozgás)

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
ecoMonitor; Állítható centrifuga szint; Öblítőstop; 
Intenzív öblítés; előmosás; vasaláskönnyítő opció; 
„Rapid” gyorsmosás; Clean+ - folttisztító opció; 
Folyamatos indításkésleltetés; Pamut, műszál, 
kímélő, gyapjú, kézi mosás programok; Színek 
szerinti mosóprogramok; 30 perces gyorsmosás

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 147
Éves vízfogyasztás (l/év): 8500
Mosási zajszint (dBA): 59
Centrifuga zajszint (dBA): 74
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 845x595x473

ALAPTULAJDONSÁGOK
• SDD 3 - Smart digitális kijelző
• 6. Érzék Színek funkció
•  Különleges Colour15 °C opció Wave Motion 

technológiával (15 °C mosási hőfok + 
asszimetrikus dobmozgás)

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
ecoMonitor; Állítható centrifuga szint; Öblítőstop; 
Intenzív öblítés; előmosás; vasaláskönnyítő opció; 
„Rapid” gyorsmosás; Clean+ - folttisztító opció; 
Folyamatos indításkésleltetés; Pamut, műszál, 
kímélő, gyapjú, kézi mosás programok; Színek 
szerinti mosóprogramok; 30 perces gyorsmosás

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 147
Éves vízfogyasztás (l/év): 8500
Mosási zajszint (dBA): 59
Centrifuga zajszint (dBA): 75
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 845x595x473

AWS 63213
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ALAPTULAJDONSÁGOK
• SDD e8 - Smart digitális kijelző
• 6. Érzék Színek funkció
•  Különleges Colour15°C opció Wave Motion 

technológiával (15°C mosási hőfok + 
asszimetrikus dobmozgás)

• Könnyített dobnyitás
• vízvédelem

OPCIÓK ÉS PROGRAMOK
Állítható centrifuga szint és öblítőstop; Állítható 
hőmérséklet; Intenzív öblítés; előmosás; 
Programozott befejezés; Pamut, műszál, kímélő, 
gyapjú, kézi mosás, farmer programok; Aquaeco - 
19 l vízfogyasztású program; 15 perces gyorsmosás

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 153
Éves vízfogyasztás (l): 9000
Mosási zajszint (dBA): 59
Centrifuga zajszint (dBA): 76
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 900x400x600

WTLS 66912

WTLS 65912

ALAPTULAJDONSÁGOK
• SDD e8 - Smart digitális kijelző
• 6. Érzék Színek funkció
•  Különleges Colour15°C opció Wave Motion 

technológiával (15°C mosási hőfok + 
asszimetrikus dobmozgás)

• Könnyített dobnyitás
• vízvédelem

OPCIÓK ÉS PROGRAMOK
Állítható centrifuga szint és öblítőstop; Állítható 
hőmérséklet; Intenzív öblítés; előmosás; 
Programozott befejezés; Pamut, műszál, kímélő, 
gyapjú, kézi mosás, farmer programok; Aquaeco - 
19 l vízfogyasztású program; 15 perces gyorsmosás

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 173
Éves vízfogyasztás (l): 9200
Mosási zajszint (dBA): 59
Centrifuga zajszint (dBA): 76
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 900x400x600

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 2 digitális kijelző
• 6. Érzék Színek funkció
•  Különleges Colour15 °C opció Wave Motion 

technológiával (15 °C mosási hőfok + 
asszimetrikus dobmozgás)

•  zeN technológia - extra csendes működés, 
közvetlen hajtású motor

• Könnyített dobnyitás
• vízvédelem

OPCIÓK ÉS PROGRAMOK
Állítható centrifuga szint és öblítőstop; Állítható 
hőmérséklet; Intenzív öblítés; előmosás; 
Programozott befejezés; Pamut, műszál, kímélő, 
gyapjú, kézi mosás, farmer programok; Aquaeco 
- 19 l vízfogyasztású program; Szupercsendes 
éjszakai program; 15 perces gyorsmosás

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 137
Éves vízfogyasztás (l): 8800
Mosási zajszint (dBA): 51
Centrifuga zajszint (dBA): 72
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 900x400x600

WTLS 60812 ZEN

ALAPTULAJDONSÁGOK
• SDD e8 - Smart digitális kijelző
• 6. Érzék Színek funkció
•  Különleges Colour15 °C opció Wave Motion 

• technológiával (15 °C mosási hőfok + 
asszimetrikus dobmozgás)

•  zeN technológia - extra csendes működés, 
közvetlen hajtású motor

• Könnyített dobnyitás
• vízvédelem

OPCIÓK ÉS PROGRAMOK
Állítható centrifuga szint és öblítőstop; Állítható 
hőmérséklet; Szennyezettségi szint állítás; Intenzív 
öblítés; előmosás; „Rapid” gyorsmosás; Programo-
zott befejezés; Pamut, műszál, kímélő, gyapjú, kézi 
mosás, farmer programok; Színek szerinti mosóprog-
ramok; Aquaeco - 19 l vízfogyasztású program; Szu-
percsendes éjszakai program; 15 perces gyorsmosás

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 137
Éves vízfogyasztás (l): 8800
Mosási zajszint (dBA): 51
Centrifuga zajszint (dBA): 72
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 900x400x600

WTLS 60912 ZEN
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FeLÜLtÖLtőS MOSÓGÉPeK

AWE 7109

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 6 opciós gomb + LeD sor

OPCIÓK ÉS PROGRAMOK
Állítható centrifuga szint és öblítőstop; Intenzív 
öblítés; előmosás; Fix idejű indításkésleltetés; 
Pamut, műszál, kímélő, gyapjú, farmer, kézi mosás 
programok; 15 perces gyorsmosás

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 181
Éves vízfogyasztás (l): 8674
Mosási zajszint (dBA): 59
Centrifuga zajszint (dBA): 76
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 900x400x600

AWE 7659

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 1 digitális kijelző
• 6. Érzék funkció

OPCIÓK ÉS PROGRAMOK
Állítható centrifuga szint és öblítőstop; Intenzív 
öblítés; előmosás; Clean+ - folttisztító opció; 
Fix idejű indításkésleltetés; Féltöltet opció; Pamut, 
műszál, kímélő, gyapjú, kézi mosás programok; 
15 perces gyorsmosás

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 167
Éves vízfogyasztás (l): 8454
Mosási zajszint (dBA): 59
Centrifuga zajszint (dBA): 76
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 900x400x600

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 6 opciós gomb + LeD sor
• 6. Érzék funkció
• Könnyített dobnyitás
• vízvédelem

OPCIÓK ÉS PROGRAMOK
Állítható centrifuga szint és öblítőstop; Inten-
zív öblítés; előmosás; „Rapid” gyorsmosás; Fix 
idejű indításkésleltetés; Pamut, műszál, kímélő, 
gyapjú, kézi mosás, farmer programok; 15 perces 
gyorsmosás

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 153
Éves vízfogyasztás (l): 9000
Mosási zajszint (dBA): 59
Centrifuga zajszint (dBA): 76
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 900x400x600

WTLS 60612

WTLS 66812
WTLS 60810

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 2 digitális kijelző
• 6. Érzék Színek funkció
•  Különleges Colour15°C opció Wave Motion tech-

nológiával (15°C mosási hőfok + asszimetrikus 
dobmozgás)

• Könnyített dobnyitás
• vízvédelem

OPCIÓK ÉS PROGRAMOK
Állítható centrifuga szint és öblítőstop; Állítható 
hőmérséklet; Intenzív öblítés; előmosás; „Rapid” 
gyorsmosás; Programozott befejezés; Pamut, 
műszál, kímélő, gyapjú, kézi mosás, farmer progra-
mok; Színek szerinti mosóprogramok; Aquaeco - 19 
l vízfogyasztású program; 15 perces gyorsmosás

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 153
Éves vízfogyasztás (l): 9000
Mosási zajszint (dBA): 59
Centrifuga zajszint (dBA): 76 / 75
Méretek (Mag.xSzél.xMély.) (mm): 900x400x600
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SZÁRíTÓGÉPEK

Kíméletes szárítás minden rugadarabjának
A különleges légkeringetési rendszer és a speciális dobmozgás 
eredeti szépségükben őrzik meg a textíliákat.



37

SZÁRíTÓGÉPEK

Érzékelés, alkalmazkodás az egyenletesen száraz ruhákért
A 6. Érzék Air Care különlegesen egyenletesen és kíméletesen szárítja 
ruháit. teljesen mindegy, hogy milyen típusú textíliát, anyagot helyez 
a gépbe, az intelligens 6. Érzék technológia automatikusan érzékeli az 
anyag nedvességtartalmát és ennek megfelelően állítja be a szárítási 
ciklust. Így az eredmény mindig tökéletes, egyenletesen száraz ruhák.

Egyedülálló légkeringetés a puha anyagokért
A ventilátor a hőcserélő elülső részén helyezkedik el és a szálszűrőn 
keresztül "kiszívja" a nedves levegőt a dobban lévő ruhából. A leve-
gőt ezután újra megszűri, páramentesíti (kondenzálja), a hőcserélővel 
ismét felmelegíti és visszavezeti a dobba. ennek a kivételes technoló-
giának köszönhetően az energiafelhasználás jelentősen csökken, míg a 
szárítás tökéletes marad. 

Wave motion – 
speciális dobmozgás a tökéletes szárításért
A dobmozgást a Wave Motion technológia szabályozza. ez a speciális 
aszimmetrikus mozgás biztosítja, hogy az anyagok egyenletesen he-
lyezkedjenek el a dobban, így a szárítólevegő akadálytalanul átjárja a 
fellazult szövetszálakat. A Wave Motion-nek köszönhetően a Whirlpool 
szárítógépei nem csak kíméletesek az anyagokkal, kevésbé gyűrik össze 
őket, mint más készülékek, de sokkal hatékonyabban távolítják el a 
nedvességet az anyagokból és egyenletes szárítást biztosítanak.

A készülékek megbízhatóságát és tartósságát 
független tesztek igazolják. 
- Bevizsgált élettartam 
- ellenőrzött gyártási folyamat 
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SZÁRíTÓGÉPEK

DOBVILÁGÍTÁS
A tökéletes megvilágításnak köszönhetően a mosógépből való ki- és 
bepakolás könnyűvé és egyszerűvé válik. Nincs több gépben felejtett 
ruhadarab!
 
ECO MONITOR
Programválasztáskor az új eco Monitor rendszer kikalkulálja az adott 
program energiaszükségletét a mosási hőmérséklet, a töltet súlya és a 
kiválasztott opciók figyelmbevételével. Így segít Önnek a legenergiata-
karékosabb program kiválasztásában.

BIZTONSÁGI GYEREMEKZÁR
A Whirlpool mosógépeken található biztonsági zár letiltja a kezelőpa-
nelt, 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.

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, megakadályozza, 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.

KÉSLELTETETT INDÍTÁS
Állítsa be a gépet úgy, hogy a program a legkényelmesebb vagy leg-
előnyösebb időben induljon. Az időzítő akár 12 órával is késleltetheti 
a program indítását.

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

PROGRAMOZOTT BEFEJEZÉS
Állítsa be, hogy mikor szeretné kivenni a ruhákat a szárítógépből! A ké-
szülék ennek az időpontnak és a többi beállított értéknek megfelelően 
indítja el a szárítást. 

PROGRAMOK MINDEN IGÉNYRE
A 6. Érzék szárítógépek minden igényre kínálnak megfelelő programot 
és egyedi opciót. Az intelligens 6. Érzék technológia a ruhamennyiség 
és a kelmetípus alapján minden egyes szárításhoz automatikusan meg-
határozza a tökéletes szárítási programot.

•  Kímélő: biztonságosan, alacsony hőmérsékleten kezeli a legkénye-
sebb ruhákat is.

•  Vegyes töltet: köszönhetően a vegyes töltetre kifejlesztett 
szárítási programnak, az olyan ruhák, mint polók, ingek, tö-
rölközők, alsóneműk és sportruházat kíméletesen száríthatók együtt.

•  Farmer: optimális program pamut, illetve farmer ruházathoz.

•  Nagyméretű ruhaprogram: Szárítható hálózsák, vagy toll-
pelyhet tartalmazó ruhadarabok, pl.: sídzseki, overál, stb. 
szárítása sem akadály ezzel az új programmal

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

•  Sport program: ideális a modern sportruházatnál használt kényes 
szálakhoz.

•  Selyem program: finom selyem ruhadarabokhoz készült alacsony hő-
mérsékletű program.

•  Szellőztetés: a készülék 30 percen keresztül 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 ru-
hák természetes textúráját és puhaságát.

SZÁRÍTÁSI SZINT BEÁLLÍTÁSA OPCIÓ
ennek az opciónak a kiválasztásával beállíthatja a ruhanemű szárazsági 
szintjét. A kívánt program kiválasztása után kiválaszthatja egy három 
fokozatú skálán a szárazsági szintet.

WAVE MOTION
A Wave Motion technológia kétirányú dobmozgásának köszönhetően 
a ruhák tökéletesen eloszlanak a dob belsejében, így a szövetszálak 
megfelelően ellazulnak ahhoz, hogy a mosószer tökéletesen átjárja va-
lamennyi textilszálat.

Általános jellemzők:
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AZA-HP 7991

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 6. Érzék AirCare funkció
• A++ energiaosztály (A-50%)
• Kondenzációs szárító, hőszivattyús technológia!!!
• elektronikus vezérlés
• SSD 5 - Smart digitális kijelző
• 7 kg (pamut) szárítható ruhamennyiség
• Gyermekzár

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
eco Monitor; Programozott befejezés (1-12 óra); 
Maradékidő kijelzés; LeD jelzés: tartály ürítés; 
szűrőtisztítás; hőcserélő tisztítás

OPCIÓK: 3 fokozatban állítható szárítási szint; 
vasaláskönnyítés; kímélő szárítás opció; túlszárítás 
elleni védelem

PROGRAMOK: Pamut; műszál; selyem; napi 
vegyes; gyapjú; kímélő; átszellőztető; nagyméretű 
ruhaprogram; időprogramok

MŰSzAKI ADAtOK
energiafogyasztás (kW) (teljes töltet): 1,69
energiafogyasztás (kW) (féltöltet): 0,98
Súlyozott éves energiafogyasztás (kWh/év): 211,5
zajszint (dBA): 69
Készülékméret (mm): 845x596x632
(Mag.xSzél.xMély.)

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 6. Érzék AirCare funkció
• A++ energiaosztály (A-50%)
• Kondenzációs szárító, hőszivattyús technológia!!!
• elektronikus vezérlés
• SSD 5 - Smart digitális kijelző
• 8 kg (pamut) szárítható ruhamennyiség
• Gyermekzár

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
eco Monitor; Programozott befejezés (1-12 óra); 
Maradékidő kijelzés; LeD jelzés: tartály ürítés; 
szűrőtisztítás; hőcserélő tisztítástisztítás

OPCIÓK: 3 fokozatban állítható szárítási szint; 
vasaláskönnyítés; kímélő szárítás opció; túlszárítás 
elleni védelem

PROGRAMOK: Pamut; műszál; selyem; napi 
vegyes; gyapjú; kímélő; átszellőztető; nagyméretű 
ruhaprogram; időprogramok

MŰSzAKI ADAtOK
energiafogyasztás (kW) (teljes töltet): 1,95
energiafogyasztás (kW) (féltöltet): 1,05
Súlyozott éves energiafogyasztás (kWh/év): 235,5
zajszint (dBA): 69
Készülékméret (mm): 845x596x632
(Mag.xSzél.xMély.)

AZA-HP 899

AZA 999

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 6. Érzék AirCare funkció
• A++ energiaosztály (A-50%)
• Kondenzációs szárító, hőszivattyús technológia!!!
• elektronikus vezérlés
• SSD 5 - Smart digitális kijelző
• 9 kg (pamut) szárítható ruhamennyiség
• Gyermekzár

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
ecoMonitor; Programozott befejezés (1-12 óra); 
Maradékidő kijelzés; LeD jelzés: tartály ürítés; 
szűrőtisztítás; hőcserélő tisztítás

OPCIÓK: 3 fokozatban állítható szárítási szint; 
vasaláskönnyítés; kímélő szárítás opció; túlszárítás 
elleni védelem

PROGRAMOK: Pamut; műszál; napi vegyes; 
farmer; gyapjú; kímélő; átszellőztető; nagyméretű 
ruhaprogram; időprogramok

MŰSzAKI ADAtOK
energiafogyasztás (kW) (teljes töltet): 2,15
energiafogyasztás (kW) (féltöltet): 1,14
Súlyozott éves energiafogyasztás (kWh/év): 257,9
zajszint (dBA): 69
Készülékméret: 845x596x632
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)
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AZB 788

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 6. Érzék funkció
• B energiaosztály
• Kondenzációs szárító
• elektronikus vezérlés
• SSD 5 - Smart digitális kijelző
• 7 kg (pamut) szárítható ruhamennyiség
• Gyermekzár

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
eco Monitor; Programozott befejezés (1-12 óra); 
Maradékidő kijelzés; LeD jelzés: tartály ürítés; 
szűrőtisztítás; hőcserélő tisztítás

OPCIÓK: 3 fokozatban állítható szárítási szint; 
vasaláskönnyítés; kímélő szárítás opció; túlszárítás 
elleni védelem; Rapid - gyorsszárítás

PROGRAMOK: Pamut; műszál; napi vegyes; selyem; 
farmer; sport; kímélő; átszellőztető; időprogramok

MŰSzAKI ADAtOK
energiafogyasztás (kW) (teljes töltet): 4,18
energiafogyasztás (kW) (féltöltet): 2,29
Súlyozott éves energiafogyasztás (kWh/év): 502,8
zajszint (dBA): 70
Készülékméret (mm): 845x596x632
(Mag.xSzél.xMély.)

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 6. Érzék funkció
• B energiaosztály
• Kondenzációs szárító
• elektronikus vezérlés
• SSD 5 - Smart digitális kijelző
• 8 kg (pamut) szárítható ruhamennyiség
• Gyermekzár

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
eco Monitor; Programozott befejezés (1-12 óra); 
Maradékidő kijelzés; LeD jelzés: tartály ürítés; 
szűrőtisztítás; hőcserélő tisztítás

OPCIÓK: 3 fokozatban állítható szárítási szint; 
vasaláskönnyítés; kímélő szárítás opció; túlszárítás 
elleni védelem; Rapid - gyorsszárítás

PROGRAMOK: Pamut; műszál; napi vegyes; selyem; 
farmer; sport; kímélő; átszellőztető; időprogramok

MŰSzAKI ADAtOK
energiafogyasztás (kW) (teljes töltet): 4,74
energiafogyasztás (kW) (féltöltet): 2,5
Súlyozott éves energiafogyasztás (kWh/év): 560,4
zajszint (dBA): 70
Készülékméret (mm): 845x596x632
(Mag.xSzél.xMély.)

AZB 889

AZA 799

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 6. Érzék AirCare funkció
• A+ energiaosztály (A-40%)
• Kondenzációs szárító, hőszivattyús technológia!!!
• elektronikus vezérlés
• SSD 5 - Smart digitális kijelző
• 7 kg (pamut) szárítható ruhamennyiség
• Gyermekzár

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
eco Monitor; Programozott befejezés (1-12 óra); 
Maradékidő kijelzés; LeD jelzés: tartály ürítés; 
szűrőtisztítás; hőcserélő tisztítás

OPCIÓK: 3 fokozatban állítható szárítási szint; 
vasaláskönnyítés; kímélő szárítás opció; túlszárítás 
elleni védelem

PROGRAMOK: Pamut; műszál; napi vegyes; 
selyem; gyapjú; kímélő; átszellőztető; nagyméretű 
ruhaprogram; időprogramok

MŰSzAKI ADAtOK
energiafogyasztás (kW) (teljes töltet): 2,1
energiafogyasztás (kW) (féltöltet): 1,16
Súlyozott éves energiafogyasztás (kWh/év): 258
zajszint (dBA): 70
Készülékméret (mm): 845x596x632
(Mag.xSzél.xMély.)
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MOSOGATÓGÉPEK

Ragyogóan tiszta edények könnyedén
A leghatékonyabb rendszer, mely még a lábosok 
és serpenyők makacs foltjaival is elbánik.
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Az eddigi legjobb PowerClean™
Az új, továbbfejlesztett 6. Érzék Power Clean rendszer most még haté-
konyabban és hatásosabban távolítja el a makacs szennyeződéseket a 
lábosokról és serpenyőkről a lehető legkevesebb vízzel és energiával.  
Nincs többé szükség kézi öblítésre, áztatásra vagy súrolásra. 

Intelligensebb, hatékonyabb
Helyezze a lábosokat állítva a hátsó kosár alsó részére, ahol a ma-
kacs szennyeződést a nagynyomású vízsugár rendszer tökéletesen el-
távolítja. Az intelligens 6. Érzék szenzorok érzékelik a szennyezettség 
mértékét a Power Clean rendszer hatósugarában és ennek megfelelően 
állítják be a víznyomás erősségét. Fontos tudni, hogy ez a kiemelkedő 
eredmény energia és víztakarékosan érhető el. 

Takarékoskodjon a 6. Érzék technológiával
A Whirlpool mosogatógépek intelligens 6. Érzék technológiája érzékeli 
a szennyezettség mértékét és a mosogatáshoz szükséges erőforrásokat 
ennek megfelelően állítja be, így akár 50%-os energia-, víz- és időmeg-
takarítást érhet el. 

Tisztább lábosok és serpenyők, több hely a tányéroknak
Mivel a nagyméretű edények függőlegesen is elhelyezhetők, a 6. Érzék 
Power Clean rendszerrel felszerelt mosogatógépek minden eddiginél 
jobb helykihasználást tesznek lehetővé - az alsó kosárban akár 10 tá-
nyérral több is elhelyezhető. ez egyedülálló a jelenleg kapható készü-
lékek között. 

A++ energiaosztály
A Whirlpool mosogatógépek a legenergiatakarékosabb készülékek közé 
tartoznak. Az új energiacímkéken az A++ osztály az A energiaosztályú 
gépeknél 20%-kal alacsonyabb átlagos fogyasztás jelent. 

+10
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Átalános jellemzők

GYORS PROGRAM
Gyors mosogatás program, amikor minden perc számít. 30 perc alatt 
elmosogatja az edényeket. Nincs szárítási ciklus. enyhén szennyezett 
edényekhez ajánljuk, amelyeken nincs rászáradt vagy odaégett ételma-
radék. ehhez a programhoz gél használatát ajánljuk.

GYORS NAPI MOSOGATÁS
ez a körülbelül 1 órás program közepes szennyezettségű edényekhez 
ideális. Az eCO program alternatívája lehet. Napi használatra, vegyes és 
átlagos szennyezettségű edényekhez ajánlott, rászáradt ételmaradékok 
esetén is használható. 

HARMADIK EVŐESZKÖZ TARTÓ
Mosogatógépeinkben két részből álló evőeszköztartót talál, így a 
lehető legpraktikusabban és helytakarékosan pakolhaja be a moso-
gatnivalót. A lehajtható tányér- és csészetartók segítségével a belső 
teret teljesen a saját igényeinek megfelelően alakíthatja. A nagy-
méretű edényeket helyezze például az alsó kosár hátsó részébe, így 
helyet szabadíthat fel a kényesebb étkészletnek. A harmadik evőesz-
köztartó fiókkal pedig kiválthatja a hagyományos evőeszköztartót, 
még több helyet nyerhet. 

INDÍTÁSKÉSLELTETÉS
Állítsa be, hogy mikor kezdődjön a mosogatás.

INTENZÍV PROGRAM
teljes szárítási ciklussal, meleg vizes előmosogatással rendelkező prog-
ram, mely ráégett ételmaradékok, lábasok, serpenyők és erősen szeny-
nyezett edények mosogatásához ajánlott.

KETTŐS MOSOGATÁS
ez a program különböző intenzitású mosogatást biztosít az egyes re-
keszekben. Optimálisan pakolhatja be a mosogatnivalót, és egyetlen 
programon belül megfelelő tisztító hatást érhet el a különböző reke-
szekben - a kényes edényeket a felső rekeszbe helyezheti (kisebb nyo-
más), míg a szennyezettebb lábasokat és serpenyőket az alsó rekeszbe 
(nagy nyomású mosogatás).

KÍMÉLŐ PROGRAM
Kíméletes mosogatási program kifejezetten a kényes dolgok, például 
talpas poharak mosogatásához. Olyan enyhén szennyezett edényekhez 
használható, mint a poharak, reggeliző edények, kávéscsészék.

MULTIZÓNA
A takarékos többzónás (Multizone) opció lehetővé teszi, hogy csak a 
felső, vagy csak az alsó kosarat pakolja meg.

MULTITABLETTA OPCIÓ
Szabadon, tetszése és a víz keménysége szerint választhatja meg a mo-
sogatószert, hogy az eredmény mindig a legtökéletesebb legyen – akár 
por alakú, akár tabletta formájú mosogatószert használ.

ÖNTISZTÍTÓ SZŰRŐ
ennek az újításnak köszönhetően Önnek nem kell többet kézzel kitisz-
títania a szűrőt. A készülék a mosogatás alatt 10 másodpercenként egy 
speciális áztató-pulzáló vízmozgással megtisztítja azt az ételmaradé-
koktól.

VÍZVÉDELMI RENDSZER
elektronikus vízvédelem: figyeli a vízszintet a készülék belsejében. Bel-
ső szivárgás esetén leállítja a készüléket és kipumpálja a vizet. vízbiz-
tonsági rendszer: ez a biztonsági rendszer védi otthonát a vízkártól, 
mely a hiba első jelére leállítja a programot, elzárja majd leereszti a 
vizet a készülékből.
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ALAPTULAJDONSÁGOK
• 13 teríték
• „A++” energiaosztály
• 6. Érzék funkció
• PowerClean - nagynyomású vízsugár rendszer
• 10 program
• Harmadik evőeszköztartó fiók
• Digitális kijelző
• Folyamatos indításkésleltetés
• Multizónás mosogatás
• elektronikus öblítőszer- és sóhiány kijelzés
• Multitabletta opció
• Állítható magasságú és kivehető felső kosár

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
6. Érzék szenzorprogram (40°-70°); Gőz program; 
Dual Wash - kettős intenzitású mosogatás; 
Szupercsendes éjszakai program (39 dBA); 
Antibakteriális program; Gyorsprogram; 
előmosogatás; eCO 50 °C; Gyors napi mosogatás; 
Öntisztító szűrőrendszer; Mechanikus vízvédelem 
+ úszókapcsoló

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 261
Éves vízfogyasztás (l): 3080 
zajszint (dBA): 42
Méretek (Mag.xSzél.xMély.): 850x597x590 mm 
Max. tápvíz hőmérséklet: 60 °C

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 13 teríték
• „A++” energiaosztály
• 6. Érzék funkció
• PowerClean - nagynyomású vízsugár rendszer
• 10 program
• 7 literes vízfelhasználású program!
• Digitális kijelző
• Folyamatos indításkésleltetés
• Multizónás mosogatás
• elektronikus öblítőszer- és sóhiány kijelzés
• Multitabletta opció
• Állítható magasságú és kivehető felső kosár

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
6. Érzék szenzorprogram (40°-70°); Gőz program; 
Dual Wash - kettős intenzitású mosogatás; 
Szupercsendes éjszakai program (39 dBA); 
Antibakteriális program; Gyorsprogram; 
előmosogatás; eCO 50 °C; Gyors napi mosogatás; 
Öntisztító szűrőrendszer; Mechanikus vízvédelem 
+ úszókapcsoló

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 262
Éves vízfogyasztás (l): 1960 
zajszint (dBA): 42
Méretek (Mag.xSzél.xMély.): 850x597x590 mm
Max. tápvíz hőmérséklet: 60 °C

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 13 teríték
• „A+” energiaosztály
• 6. Érzék funkció
• PowerClean - nagynyomású vízsugár rendszer
• 10 program
• 6 literes vízfelhasználású program!
• Digitális kijelző
• Folyamatos indításkésleltetés
• Multizónás mosogatás
• elektronikus öblítőszer- és sóhiány kijelzés
• Multitabletta opció
• Állítható magasságú és kivehető felső kosár

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
6. Érzék szenzorprogram (40°-70°); Gőz program; 
Dual Wash - kettős intenzitású mosogatás; 
Szupercsendes éjszakai program (39 dBA); 
Antibakteriális program; Gyorsprogram; 
előmosogatás; eCO 50 °C; Gyors napi mosogatás; 
Öntisztító szűrőrendszer; Mechanikus vízvédelem 
+ úszókapcsoló

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 293
Éves vízfogyasztás (l): 1680 
zajszint (dBA): 42
Méretek (Mag.xSzél.xMély.): 850x597x590 mm 
Max. tápvíz hőmérséklet: 60 °C

ADP 8797 A+ PC 6S IX 
Inox készülékszín

ADP 8797 A++ PC 6S WH 
Fehér készülékszín

ADP 8693 A++ PC TR6SIX
ADP 8693 A++ PC TR6SWH
Inox ill. fehér készülékszín
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ALAPTULAJDONSÁGOK
• 13 teríték
• „A+” energiaosztály
• 6. Érzék funkció
• 6 program
• Digitális kijelző
• Folyamatos indításkésleltetés
• Féltöltet opció
• elektronikus öblítőszer- és sóhiány kijelzés
• Multitabletta opció
• Állítható magasságú és kivehető felső kosár

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
6. Érzék szenzorprogram (40°-70°); Gyorsprogram; 
előmosogatás; eCO 50 °C; Gyors napi mosogatás; 
Öntisztító szűrőrendszer; Mechanikus vízvédelem 
+ úszókapcsoló;

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 293
Éves vízfogyasztás (l): 3360 
zajszint (dBA): 47
Méretek (Mag.xSzél.xMély.): 850x597x590 mm 
Max. tápvíz hőmérséklet: 60 °C

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 13 teríték
• „A+” energiaosztály
• 6. Érzék funkció
• PowerClean - nagynyomású vízsugár rendszer
• 6 program
• Digitális kijelző
• Folyamatos indításkésleltetés
• elektronikus öblítőszer- és sóhiány kijelzés
• Multitabletta opció
• Állítható magasságú és kivehető felső kosár

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
6. Érzék szenzorprogram (40°-70°); Gyorsprogram; 
előmosogatás; eCO 50 °C; Gyors napi mosogatás; 
Öntisztító szűrőrendszer; elektronikus vízvédelem

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 293
Éves vízfogyasztás (l): 3360 
zajszint (dBA): 47
Méretek (Mag.xSzél.xMély.): 850x597x590 mm 
Max. tápvíz hőmérséklet: 60 °C

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 14 teríték
• „A+” energiaosztály
• 6. Érzék funkció
• PowerClean - nagynyomású vízsugár rendszer
• 8 program
• Digitális kijelző
• Folyamatos indításkésleltetés
• Multizónás mosogatás
• elektronikus öblítőszer- és sóhiány kijelzés
• Multitabletta opció
• Állítható magasságú és kivehető felső kosár

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
6. Érzék szenzorprogram (40°-70°); Gőz program; 
Antibakteriális program; Gyorsprogram; 
előmosogatás; eCO 50 °C; Gyors napi mosogatás; 
Öntisztító szűrőrendszer; Mechanikus vízvédelem 
+ úszókapcsoló

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 298
Éves vízfogyasztás (l): 3080 
zajszint (dBA): 44
Méretek (Mag.xSzél.xMély.): 850x597x590 mm 
Max. tápvíz hőmérséklet: 60 °C

ADP 7442 A+ 6S WH 
Fehér készülékszín

ADP 7442 A+ PC 6S WH 
Fehér készülékszín

ADP 8673 A+ PC 6S IX
ADP 8673 A+ PC 6S WH 
Inox ill. Fehér készülékszín
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LIQ004 
Mosogatógép zsíroldó és vízkőoldó 
folyadék 
cikksz.: 480181700342

DWD013 
Mosogatógép illatosító 
cikksz.: 481281718846  

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 12 teríték
• „A” energiaosztály
• 5 program
• Fix idejű indításkésleltetés
• elektronikus öblítőszer- és sóhiány kijelzés
• Multitabletta opció
• Állítható magasságú és kivehető felső kosár

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
Gyorsprogram; előmosogatás; eCO 50 °C; 
Gyors napi mosogatás; Öntisztító szűrőrendszer; 
elektronikus vízvédelem

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 327
Éves vízfogyasztás (l): 3360 
zajszint (dBA): 48
Méretek (Mag.xSzél.xMély.): 850x597x590 mm 
Max. tápvíz hőmérséklet: 60 °C

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 13 teríték
• „A+” energiaosztály
• PowerClean - nagynyomású vízsugár rendszer
• 5 program
• Digitális kijelző
• Fix idejű indításkésleltetés
• elektronikus öblítőszer- és sóhiány kijelzés
• Multitabletta opció
• Állítható magasságú és kivehető felső kosár

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
Antibakteriális program; Gyorsprogram; 
előmosogatás; eCO 50 °C; Gyors napi mosogatás; 
Öntisztító szűrőrendszer; elektronikus vízvédelem

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 293
Éves vízfogyasztás (l): 3360 
zajszint (dBA): 47
Méretek (Mag.xSzél.xMély.): 850x597x590 mm 
Max. tápvíz hőmérséklet: 60 °C

ADP 6332 IX
ADP 6332 WH 
Inox ill. fehér készülékszín

ADP 6342 A+ PC WH 
Fehér készülékszín

Használatával megsokszorozhatja mo-
sogatógépének tisztítási eredményeit 
és élettartamát. Használata havonta 
javasolt.

Az új WPRO Citrus Deo eltávolítja a 
kellemetlen szagokat a mosogatógép-
ből és helyette hosszan tartó kelle-
mes citrom illatot áraszt. Citrom és 
citrus gyümölcs illat. toxikus anyagot 
nem tartalmaz, élettartama kb. 60 
mosogatás vagy 2 hónap.
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KeSKeNY MOSOGAtÓGÉPeK

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 9 teríték
• „A” energiaosztály
• 7 program
• LCD-kijelző
• Folyamatos indításkésleltetés
• elektronikus öblítőszer- és sóhiány kijelzés
• Multitabletta opció
• Állítható magasságú és kivehető felső kosár

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
Gyorsprogram; előmosogatás; eCO; Intenzív 
mosogatás; Antibakteriális öblítés; Mechanikus 
vízvédelem

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 249
Éves vízfogyasztás (l): 3680 
zajszint (dBA): 52
Méretek (Mag.xSzél.xMély.): 850x450x580 mm 
Max. tápvíz hőmérséklet: 25 °C

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 9 teríték
• „A+” energiaosztály
• 7 program
• LCD-kijelző
• Folyamatos indításkésleltetés
• elektronikus öblítőszer- és sóhiány kijelzés
• Multitabletta opció
• Állítható magasságú és kivehető felső kosár

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
Gyorsprogram; előmosogatás; eCO; Intenzív 
mosogatás; Antibakteriális öblítés; Mechanikus 
vízvédelem

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 222
Éves vízfogyasztás (l): 2940 
zajszint (dBA): 52
Méretek (Mag.xSzél.xMély.): 850x450x580 mm 
Max. tápvíz hőmérséklet: 25 °C

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 9 teríték
• „A” energiaosztály
• 6 program
• LeD sor visszajelzés
• Fix dejű indításkésleltetés
• elektronikus öblítőszer- és sóhiány kijelzés
• Multitabletta opció
• Kivehető felső kosár

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
Gyorsprogram; előmosogatás; eCO 50°; Intenzív 
mosogatás; Mechanikus vízvédelem

MŰSzAKI ADAtOK
Éves energiafogyasztás (kWh/év): 249
Éves vízfogyasztás (l): 3680 
zajszint (dBA): 52
Méretek (Mag.xSzél.xMély.): 850x450x580 mm 
Max. tápvíz hőmérséklet: 25 °C

ADP 550 IX
ADP 550 WH 
Inox ill. fehér készülékszín

ADP 750 IX
ADP 750 WH 
Inox ill. fehér készülékszín

ADP 850 A+ IX
ADP 850 A+ WH 
Inox ill. fehér készülékszín
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Family Chef: a tökéletes főzés legegyszerűbb módja
A Whirlpool Family Chef mikrohullámú sütője könnyen kezelhető, 
egyszerűen tisztítható és számtalan funkciójának köszönhetően 
tökéletes ételeket készít. 
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TÖKÉLETES HIGIÉNIA ÉS TISZTÍTHATÓSÁG
Az új, továbbfejlesztett Family Chef mikrohullámú sütő belső tere min-
den eddiginél higiénikusabb és jobban tisztítható. ez a kivételes Magic 
Clean elnevezésű tapadásmentes bevonat és a Microban 3G Silver™ 
technológia kombinációjának eredménye, melyek megakadályozzák a 
baktériumok elszaporodását még a nehezen elérhető helyeken is, és 
megelőzik a kellemetlen szagok kialakulását. Így nincs szükség többé 
erős tisztítószerekre, a sütő belseje egy nedves szivaccsal könnyen ta-
karítható. 

MELEG, ROPOGÓS KENYÉR 
EGY GOMBNYOMÁSSAL
Az új Ropogós kiolvasztás funkcióval, a gyorsan kiolvasztott kenyér 
friss és ropogós ízét élvezheti, amely olyan, mintha most sütötte 
volna. Az egyedülálló Crisp technológiával ötvözött Ropogós kiol-
vasztás funkcióval így bármikor friss, meleg kenyeret varázsolhat 
az asztalra. 

TÖKÉLETES SÜTÉS HATÁROK NÉLKÜL
A Family Chef légkeverése olyan sütési eredményt nyújt a szupergyors 
mikrohullámra jellemző idő alatt, mely eddig csak a hagyományos sü-
tőktől volt elvárható. Az egyenletes sütést a belső tér sarkaiban és 
közepén elhelyezett forró levegő befúvók garantálják. A még gyorsabb 
sütésért kombinálja a légkeverést a mikrohullámmal. A megállítható 
forgótányér opcióval extra nagy vagy szögletes edényeket is betehet 
a sütőbe. 

MINŐSÉGI FŐZÉS VILLÁMGYORSAN
A funkciók széles választékának hála a Family Chef egy nagyon sok-
oldalú készülék, mellyel ízletes ételeket készíthet. Speciális gyorsme-
legítés funkciójával a sütő mindössze öt perc alatt előmelegíthető. 
A Crisp funkció három exkluzív Whirlpool technológiát ötvöz, amely-
lyel néhány perc alatt tökéletesen megpirult, ropogós ételek süthetők. 
A Family Chef egyedülálló Crisp tálcáját a 3D mikrohullámú elosztó 
rendszerrel és a gyors kvarcgrillel együtt használva a kenyér, a quich és 
a pizza tényleg különlegesen ropogós lesz. ezeket a funkciókat torták 
és szuflék készítésére is használhatja. 

STÍLUSOS, EGYSZERŰ, MODERN ÉS MINIMALISTA
A Family Chef formajegyei – a vonzó, lekerített élek, a stílusos króm 
bevonatok- egyedivé teszik a készüléket. Az olyan innovatív, felhasz-
nálóbarát jellemzők, mint például a nagyméretű kijelzők, csúcstechni-
kát tükröző megjelenést kölcsönöznek a készüléknek.
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3D RENDSZER
ez a forradalmi rendszer egyenletes hőkeringtetést biztosít a három-
dimenziós mikrohullám-elosztó rendszer segítségével. Az étel mindig 
egyenletesen készül, és mindenhol megfő illetve átsül.

6. ÉRZÉK TECHNOLÓGIA
A 6. Érzék technológia meghatározza az étel elkészítéséhez ideális fő-
zési folyamatot. Intelligens érzékelők figyelik az étel nedvességtartal-
mát és a sütési paramétereket annak megfelelően állítják be a tökéle-
tes eredmény érdekében. 

6. ÉRZÉK MELEGÍTÉS
végtelenül leegyszerűsíti mindenfajta étel (fagyasztott, konzerv- vagy 
szobahőmérsékletű) újramelegítését, az adag mérete és víztartalma 
szerint állítja be a melegítési időt és teljesítményt.

6. ÉRZÉK CRISP®
A 6. Érzék és Crisp™ technológia egyedülálló kombinációja, segítsé-
gével néhány perc alatt ropogós ételt készíthet, használható tész-
tasütéshez, olaj nélküli sütéshez, vagy akár még torták és szuflék 
készítéséhez is.

6. ÉRZÉK PÁROLÁS FUNKCIÓ
A lehető legegészségesebb módon készíti el a zöldségeket, halat, gyü-
mölcsöket és sok más ételfajtát, a párolási folyamatot megfelelően sza-
bályozva a tökéletes eredmény érdekében.

AUTOMATIKUS CRISP
ez a funkció lehetővé teszi az étel gyors felmelegítését fagyasztás-
ból tálalási hőmérsékletre. ez a funkció csak fagyasztott készételekhez 
használható.

AUTOMATIKUS MELEGÍTÉS
Automatikus funkció készételek vagy tej újramelegítéséhez.

AUTOMATIKUS PÁROLÁS
A speciális kialakítású párolóedénynek és az előre programozott beállítá-
soknak köszönhetően gyors, egészséges a párolás 6 különböző ételkategó-
riához. A főzési útmutató hasznos táplálkozási információkkal is szolgál.

AUTOMATIKUS SÜTÉS
Automatikus funkció sültkrumpli, zöldségek és pattogatott kukorica ké-
szítéséhez.

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

GYERMEKZÁR
ez az automatikus biztonsági funkció egy perccel azután kapcsol be, 
hogy a sütő visszatért készenléti állapotba.

HŐLÉGBEFÚVÁS KOMBI
ez a funkció egybensültek, baromfi, héjában sült burgonya, fagyasz-
tott félkész ételek, tészták, sütemények, halak és pudingok készítésére 
szolgál.

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

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 rendszernek köszönhetően ki-
emelkedően 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 elkészí-
téséhez. válassza ki az étel típusát, adja meg a súlyát, és a sütő auto-
matikusan, tökéletesen készíti el az ételt.

LÉGKEVERÉS 
Olyan légkeverő rendszer, amely egyenletes sütést biztosít, így a ha-
gyományos sütőnek megfelelő eredmény érhető el a mikrohullám se-
bességével.

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

hőlégbefúvás funkció
•  elektronikus vezérlés, érintőszenzoros kezelés
•  Piktogramos LCD-kijelző
•  31 literes belső tér

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
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: 377x487x541
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

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

hőlégbefúvás funkció
•  elektronikus vezérlés, érintőszenzoros kezelés
•  Menürendszerű szöveges - piktogramos LCD-kijelző
•  31 literes belső tér

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
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: 377x487x535 
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

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

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
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: 377x487x541
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

JT 366/WH 
fehér készülékszín

JT 369 SL 
Ezüst készülékszín

JT 379/1 SL 
Ezüst készülékszín
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ALAPTULAJDONSÁGOK
•  3D mikrohullám + grill + crisp
•  elektronikus vezérlés
•  Digitális kijelző
•  28 literes belső tér

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
Jet Start; Jet Defrost - gyors kiolvasztás; 
Crisp; Grill; Grill kombi; Jet menü Crisp 
(12 ételkategóriára); Crisp ropogós kiolvasztás
Leállítható forgótányér

TARTOZÉKOK
Crisp tányér + fogantyú; grill rács

MŰSzAKI ADAtOK
teljesítményigény (W): 2200
Grill teljesítmény (W): 1000
Mikrohullám teljesítmény (W): 1000
Készülékméret: 333x548x472
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

ALAPTULAJDONSÁGOK
•  3D mikrohullám + grill + crisp 

+ hőlégbefúvás + párolás
•  elektronikus vezérlés
•  Digitális kijelző
•  28 literes belső tér

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
Jet Start; Jet Defrost - gyors kiolvasztás; Jet 
előmelegítés; párolás; Crisp; Grill; Grill kombi; 
hőlégbefúvás; hőlégbefúvás kombi; Jet menü Crisp 
(12 ételkategóriára); Crisp ropogós kiolvasztás
Leállítható forgótányér

TARTOZÉKOK
Crisp tányér + fogantyú; grill rács; párolóedény

MŰSzAKI ADAtOK
teljesítményigény (W): 2200
Hőlégbefúvás teljesítmény (W): 1300
Grill teljesítmény (W): 1000
Mikrohullám teljesítmény (W): 1000
Készülékméret: 333x548x533
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

ALAPTULAJDONSÁGOK
•  3D mikrohullám + grill + crisp
•  elektronikus vezérlés
•  Digitális kijelző
•  28 literes belső tér

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
Jet Start; Jet Defrost - gyors kiolvasztás; 
Crisp; Grill; Grill kombi; Jet menü Crisp  
(12 ételkategóriára); Crisp ropogós kiolvasztás
Leállítható forgótányér

TARTOZÉKOK
Crisp tányér + fogantyú; grill rács

MŰSzAKI ADAtOK
teljesítményigény (W): 2200
Grill teljesítmény (W): 1000
Mikrohullám teljesítmény (W): 1000
Készülékméret: 333x548x472
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

FT 375/WH 
Fehér készülékszín

FT 375/SL
Ezüst készülékszín

FT 381/SL
Ezüst készülékszín
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ALAPTULAJDONSÁGOK
•  3D mikrohullám + grill funkció
•  elektronikus vezérlés, érintőszenzoros kezelés
•  Digitális kijelző
•  25 literes belső tér

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
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 284 WH 
Fehér készülékszín

ALAPTULAJDONSÁGOK
•  3D mikrohullám + grill + crisp
•  elektronikus vezérlés
•  Digitális kijelző

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
Jet Start; Jet Defrost - gyors kiolvasztás; Crisp; 
Jet menü Crisp; Grill; Gratin

TARTOZÉKOK
Crisp tányér + foganytú

MŰSzAKI ADAtOK
teljesítményigény (W): 1900
Grill teljesítmény (W): 900
Mikrohullám teljesítmény (W): 700
Készülékméret: 299x521x391
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

ALAPTULAJDONSÁGOK
•  3D mikrohullám + grill + crisp + párolás
•  elektronikus vezérlés
•  Digitális kijelző
•  25 literes belső tér

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
Jet Start; Jet Defrost - gyors kiolvasztás; 
párolás; Crisp; Grill; Grill kombi; Jet menü Crisp  
(8 ételkategóriára)

TARTOZÉKOK
Crisp tányér + fogantyú; párolóedény

MŰSzAKI ADAtOK
teljesítményigény (W): 1900
Grill teljesítmény (W): 900
Mikrohullám teljesítmény (W): 700
Készülékméret: 299x521x391
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

GT 285 SL / GT 285 WH
Ezüst ill. Fehér készülékszín

GT 286/IX
Ezüst - fekete készülékszín

GT 288/MIR 
Fekete tükrös készülékszín

ALAPTULAJDONSÁGOK
•  3D mikrohullám + grill + crisp + hőlégbefúvás 

funkció
•  elektronikus vezérlés, érintőszenzoros kezelés
•  Digitális kijelző
•  25 literes belső tér

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
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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ALAPTULAJDONSÁGOK
•  3D mikrohullám + grill + crisp + párolás funkció
• elektronikus vezérlés, érintőszenzoros kezelés
• Digitális kijelző
• 13 literes belső tér

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
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
Grill teljesítmény (W): 700
Mikrohullám teljesítmény (W): 700
Készülékméret: 392x321x381
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

ALAPTULAJDONSÁGOK
•  3D mikrohullám funkció
• elektronikus vezérlés, érintőszenzoros kezelés
• Digitális kijelző
• 13 literes belső tér

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

TARTOZÉKOK
Forgótányér

MŰSzAKI ADAtOK
teljesítményigény (W): 1100
Mikrohullám teljesítmény (W): 700
Készülékméret: 392x321x381
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

MAX 34 WH
Ezüst készülékszín

MAX 39 SL
Ezüst készülékszín
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ALAPTULAJDONSÁGOK
•  2D mikrohullám funkció
•  elektronikus vezérlés, nyomógombos kezelés
•  Digitális kijelző
•  20 literes belső tér

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
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 307/WH
Fehér készülékszín

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 2D mikrohullám + grill funkció
• elektornikus vezérlés
• Digitális kijelző
• 20 literes belső tér

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
Automatikus főzés és kiolvasztás funkiók 3-3 
ételfajtára; Jet ital; Grill

TARTOZÉKOK
Grill rács

MŰSzAKI ADAtOK
teljesítményigény (W): 1150
Grill teljesítmény (W): 800
Mikrohullám teljesítmény (W): 700
Készülékméret: 285x456x389
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 2D mikrohullám + grill funkció
• elektornikus vezérlés
• Digitális kijelző
• 20 literes belső tér

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
Automatikus főzés és kiolvasztás funkiók 3-3 
ételfajtára; Jet ital; Grill

TARTOZÉKOK
Grill rács

MŰSzAKI ADAtOK
teljesítményigény (W): 1150
Grill teljesítmény (W): 800
Mikrohullám teljesítmény (W): 700
Készülékméret: 285x456x389
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)

MWD 310 WH
Fehér készülékszín

MWD 308 MIR
Ezüst készülékszín (tükrös ajtó)

MWD 244 IX / WH DECO / BL DECO / MIR 
Inox, fehér virágos motívummal, fekete virágos 
motívummal, ill. fekete tükrös készülékszín

ALAPTULAJDONSÁGOK
•  2D mikrohullám + grill funkció
•  elektronikus vezérlés, nyomógombos kezelés
•  Digitális kijelző
•  20 literes belső tér

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
Jet Start, automatikus kiolvasztás, grill, grill 
kombi, Gyerekzár

TARTOZÉKOK
Grill rács

MŰSzAKI ADAtOK
teljesítményigény (W): 1100
Grill teljesítmény (W): 700
Mikrohullám teljesítmény (W): 700
Készülékméret: 285x456x389
(Mag.xSzél.xMély.) (mm)
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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

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

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

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

AKR 420 ME/1

AKR 420 WH/1

AKR 420 IX/1
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Ideális hőmérséklet és kiemelkedő 
kényelem elérető áron
A Super Slim légkondicionálók szinte tökéletes csendben működnek 
és formatervezett, diszkrét megjelenésükkel tökéletesen illeszkednek otthonába.
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EGY LÉGKONDICIONÁLÓ MINDEN IGÉNYRE
A Whirlpool falra szerelhető légkondicionálók legkiemelkedőbb tulaj-
donságai többek között a stílusos megjelenés, a kényelem és az ener-
giatakarékosság. A Whirlpool márkanév a kifogástalan minőség és kivá-
ló teljesítmény garanciája. Légkondicionálóink a minden termékünkre 
jellemző kiemelkedő teljesítménynek és az egyedülálló dizájnnak kö-
szönhetően a legkülönbözőbb igényeknek és elvárásoknak is megfe-
lelnek. 

AZ EXTRA KESKENY ÉS CSENDES INTELLIGENCIA
A 6. Érzék Super Slim légkondicionáló kategóriájának legcsendesebb 
készüléke1. Kimagasló kényelem és energiahatékonyság jellemzi. Kivi-
tele légies és keskeny- a készülékmélység mindössze 159 mm.

SAIL SOROZAT: A HATÉKONY ELEGANCIA 
A Sail sorozat készülékei kategóriájának legjobb energiahatékonyságát 
kínálják, míg elegáns megjelenést kölcsönöznek otthonának. Az ezüst 
és fehér színben kapható, 190 mm mélységű készüléket fehér LeD kijel-
ző és króm élek teszik még stílusosabbá.

FANTASIA SOROZAT:
EGY LÉLEGZETVÉTELNYI FRISS LEVEGŐ
A 4D Légkeringető rendszer a Fantasia sorozat készülékeiben gyors és 
pontos hőmérséklet-szabályozást tesz lehetővé. ez az elegáns vonal-
vezetésű, fehér vagy szürke színben elérhető modell, választható fém 
vagy műanyag panellel és jól olvasható LeD kijelzővel kapható.

PRECÍZ BEÁLLÍTHATÓSÁG
A NAGYOBB KÉNYELEMÉRT
A számos Whirlpool légkondicionálóban megtalálható Inverter Plus 
technológia precíz hőmérséklet-beállítást tesz lehetővé, segítségével 
pedig a kívánt hőmérséklet gyorsan elérhető, melyet aztán az intelli-
gens rendszer automatikusan fenntart. Az eredmény pedig kényelmes 
hűtés és energiahatékonyság.

6. ÉRZÉK TECHNOLÓGIA
Az intelligens 6. Érzék funkció érzékeli a szoba hőmérsékletét és au-
tomatikusan kiválasztja a hűtés, fűtés, páramentesítés vagy ventilátor 
funkciók közül a megfelelőt. Ha Ön változtat az alapértelmezett beállí-
tásokon, azt a készüléke megjegyzi.

ENERGIAHATÉKONY MŰKÖDÉS
Minden Whirlpool légkondicionálóra jellemző az energiahatékony mű-
ködés – készülékeink modelltől függően A++, A+ vagy A energiaosz-
tályba tartoznak. Az eco üzemmód garantálja az legminimálisabb ener-
giafelhasználást.

6. ÉRZÉK TECHNOLÓGIA
A 6. ÉRzÉK technológia szenzorok segítségével több ponton érzékeli a 
szoba hőmérsékletét és automatikusan kiválasztja a megfelelő funkci-
ót: hűtés, fűtés, páramentesítés vagy levegőkeringetés. Amennyiben 
Ön állítja be az értékeket, a készülék a következő bekapcsolásnál em-
lékezni fog beállításaira. 

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

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

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

CSENDES INTELLIGENCIA
A Whirlpool 6. Érzék Super Slim légkondicionálók innovatív Inverter 
Plusz technológiával rendelkeznek, így sokkal egyenletesebb hőmér-
sékletet-szabályozást, nagyobb kényelmet és energiahatékonyságot 
kínálnak. Mindezt egy extra keskeny kivitelű, mindössze 159 mm-es 
készülékbe zárva. 

ÉJSZAKAI ÜZEMMÓD
A készülék lekapcsol minden világító jelzést, mely zavarná álmát.
3 különböző üzemmód közül választhat: normál, 6. Érzék és egyéni 
alvás. ez utóbbinál egyéni alvási ciklusának megfelelően állíthatja be a 
működési időt és a kívánt hőmérsékletet.

ENERGIATAKARÉKOS MŰKÖDÉS
A Whirlpool légkondicionálók hűtés üzemmódban A++, A+ energiaosztá-
lyúak, míg fűtés üzemmódban A besorolásúak és több energiatakarékos 
funkcióval is rendelkeznek. Az eco üzemmód gondoskodik az energia-
hatékonyságról, míg a szoba hőmérsékletét a megfelelő szinten tartja. 
Az energiatakarékos készenléti üzemmód 70%-kal kevesebb energiát 
használ fel. Fogyasztása így akár óránként 1 W-nál is kevesebb lehet.

1 a keskeny, maximum 159 mm készülékmélységű készülék beltéri egységének zajszintje 20 dBA

Általános jellemzők
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EXTRA CSENDES FUNKCIÓ
ebben az üzemmódban a készülék csupán akkora zajt csap, amekkorát a 
falevelek zizegése. Így garantált a zavartalan éjszakai pihenés.

GYORS LÉGKERINGETŐ RENDSZER
A Whirlpool 4D légkeringető rendszer megnövelt számú levegő beeresz-
tő szelepeket jelent a készülék tetején, hátoldalán, jobb és baloldalán, 
hogy a légáramlást gyorsan, megnövelt hőcserélő-hatékonysággal és 
precíz hőmérséklet-szabályozással együtt garantálva a tökéletes ké-
nyelmet hűtés és fűtés esetén egyaránt. Három különböző ventilátor 
sebesség választható, míg az automatikus forgással a légáramlás iránya 
egy mozdulattal beállítható.

HIDEGPLAZMA-GENERÁTOR
A beltéri egység légkifúvó részénél elhelyezkedő hidegplazma-gene-
rátor semlegesíti a levegőben keletkező vírusokat, baktériumokat és 
allergéneket. A generátor nagy mennyiségű pozitív és negatív iont állít 
elő a légtér víz- és oxigénmolekuláinak átalakításával, majd ezen io-
nokat újra a levegőbe bocsátja. Az ionok a levegőben szálló baktériu-
mokat, vírusokat és allergéneket körbeláncolva kémiai kölcsönhatásba 
lépnek azokkal, így ezek inaktívvá válnak, egy feltötött lemez segítsé-
gével pedig, az immár szintén töltéssel rendelkező szennyezőket ki is 
vonja a légtérből.

IDŐZÍTÉS
A Whirlpool split klímák 24 órás időzítő funkciójával Önt kellemes hő-
mérséklet fogadja amikor hazaér. Aktiválásával a készülék automatiku-
san kikapcsolható, hogy ne zavarja a nyugodt alvást.

JET FUNKCIÓ
A split klímák gyorshűtés funkciója a távirányító egyetlen gombjának 
megnyomásával aktiválható. ekkor a készülék nagy ventilátorsebesség-
gel és maximális kapacitással hűti le a környezetét 18 °C-ra, függetle-
nül a korábban beállított értékektől.

NÉGYLÉPCSŐS SZŰRŐRENDSZER
ez a speciális levegőszűrő és levegőtisztító rendszer a hármas szűrő-
rendszert egy negyedik, nagysűrűségű HePA szűrővel egészíti ki.

„ÖT AZ EGYBEN” KOMBINÁLT SZŰRŐRENDSZER
Öt különböző szűrő garantálja, hogy a légkondicionálón átáramló le-
vegő baktériumoktól és kellemetlen szagoktól mentes legyen. Az öt az 
egyben kombinált szűrő öt különböző, egymás hatását erősítő réteggel 
(Silver ion, HePA, katechin, fotokatalitikus szűrőkkel, illetve C-vitamin 
generátorral is ki van egészítve) rendelkezik.

•   a Silver ion szűrő a baktériumok 99%-át elpusztítja
•   a HePA szűrő kiszűri a port és akár a 0,3 mikron méretű mikroorga-

nizmusokat is
•   a katechin szűrő bontja a füstöt és a kellemetlen szagokat 
•   a fotokatalitikus réteg csírátlanítja a levegőt és kiszűri a szálló or-

ganikus részecskéket
•   a C-vitamin generátor meghatározott időközönként C-vitamint juttat 

a levegőbe, mely gátolja az ultraviola sugarakat, megőrzi az aktív 
oxigénmolekulákat és elősegíti a kollagéntermelést. 

ÖNTISZTÍTÓ FUNKCIÓ
Az öntisztító rendszer megkíméli Önt a kellemetlenségektől, javítja 
a levegő minőségét és energiatakarékos is. Hűtő vagy páramentesí-
tő üzemmódban a kondenzáció során keletkező víz kimossa a poros 
szennyeződésket, melyek a hőcserélőnél keletkeznek. Kikapcsoláskor 
az öntisztító rendszer a ventilátort még 10 percig üzemelteti, hogy a 
készülék tiszta és száraz legyen.

ROUND U FUNKCIÓ
ez a funkció a távirányító érzékelőjének segítségével a használó kör-
nyezetének hőmérsékletét veszi alapul, hogy ennek a helynek a hőmér-
séklete biztosan az Ön igényének megfelelő legyen.



63

LÉGKONDICIONÁLÓK

Super Slim Inverter - AMD 054 • AMD 055

TULAJDONSÁGOK:
• Mono split 
• Hűtés/Fűtés
• 360° MAXI PReMIUM INveRteR
• A++ eNeRGIAOSztÁLY (A energiaosztály - 40%)
• eXtRÉM vÉKONY KIvIteL (159 mm)
• A LeGCSeNDeSeBB CSAK 20 dB(A)

TOVÁBBI TULAJDONGÁSOK:
• Hidegplazma-generátor
• Öntisztító funkció
• 6. Érzék intelligens vezérlés
• 1 W-os StandBy mód
• turbo (Jet) hűtés
• extra gyors hűtés/fűtés
• Round-U hőmérséklet szabályozás
• Auto-újraindítás

TARTOZÉKOK: (SZŰRŐK)
• Mosható antibakteriális
• Catechin
• ezüst-ion
• HEPA

MŰSZAKI ADATOK: AMD 054 AMD 055

energiaosztály (hűtés) A++ A+

energiaosztály (fűtés) A+ A

Hűtőteljesítmény (kW) 2,8 3,7

Fűtőteljesítmény (kW) 3,0 3,9

zajszint (min. beltéri) (dB(A)) 20 21

Biztosíték (A) 16 16

Beltéri egység: 95 X 32 X 16 95 X 32 X 16

Kültéri egység: 78 X 54 X 32 85 X 54 X 32



64

LÉGKONDICIONÁLÓK

Fantasia Inverter - AMD 024 • AMD 025 • AMD 026 • AMD 027

TULAJDONSÁGOK:
• Mono split 
• Hűtés/Fűtés
• PREMIUM INVERTER TECHNOLÓGIA
• A+ eNeRGIAOSztÁLY (A energiaosztály - 25%)
• eXtRÉM PONtOS HőSzABÁLYOzÁS (±0,5 °C)

TOVÁBBI TULAJDONGÁSOK:
• elegáns kompakt kivitel
• 6. Érzék intelligens vezérlés
• 1 W-os StandBy mód
• turbo (Jet) hűtés
• extra gyors hűtés/fűtés
• Round-U hőmérséklet szabályozás
• Auto-újraindítás
• Alvás üzemmód

TARTOZÉKOK: (SZŰRŐK)
• Mosható antibakteriális
• Catechin
• HEPA

MŰSZAKI ADATOK: AMD 024 AMD 025 AMD 026 AMD 027

energiaosztály (hűtés) A+ A+ A+ A

energiaosztály (fűtés) A A A A

Hűtőteljesítmény (kW) 2,6 3,5 5,0 6,6

Fűtőteljesítmény (kW) 2,9 3,9 5,4 6,9

zajszint (min. beltéri) (dB(A)) 21 22 34 36

Biztosíték (A) 16 16 25 32

Beltéri egység: 78 X 27 X 20 85 X 27 X 20 96 X 32 X 22 110 X 32 X 23

Kültéri egység: 72 X 48 X 24 72 X 48 X 24 83 X 63 X 29 89 X 80 X 37

Sail Premium Inverter - AMD 354/1 • AMD 355/1 • AMD 356/1

TULAJDONSÁGOK:
• Mono split 
• Hűtés/Fűtés
• PREMIUM INVERTER TECHNOLÓGIA
• A+ eNeRGIAOSztÁLY (A energiaosztály - 25%)
• eXtRÉM PONtOS HőSzABÁLYOzÁS (±0,5 °C)

TOVÁBBI TULAJDONGÁSOK:
• Hidegplazma-generátor
• Öntisztító funkció
• 6. Érzék intelligens vezérlés
• 1 W-os StandBy mód
• turbo (Jet) hűtés
• extra gyors hűtés/fűtés
• Round-U hőmérséklet szabályozás
• Auto-újraindítás

TARTOZÉKOK: (SZŰRŐK)
• Mosható antibakteriális
• Catechin
• ezüst-ion
• HEPA

MŰSZAKI ADATOK: AMD 354/1 AMD 355/1 AMD 356/1

energiaosztály (hűtés) A+ A++ A+

energiaosztály (fűtés) A A+ A

Hűtőteljesítmény (kW) 2,7 3,5 5,3

Fűtőteljesítmény (kW) 2,8 4,0 5,8

zajszint (min. beltéri) (dB(A)) 21 21 33

Biztosíték (A) 16 16 25

Beltéri egység: 87 X 28 X 18 87 X 28 X 18 97 X 30 X 20

Kültéri egység: 78 X 54 X 32 78 X 54 X 32 96 X 70 X 40
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Sail Inverter Dual split - AMD 066/1 • AMD 067/1 • Triál split - AMD 068/1

TULAJDONSÁGOK:
• Hűtés/Fűtés
• PREMIUM INVERTER TECHNOLÓGIA
• eXtRÉM PONtOS HőSzABÁLYOzÁS (±0,5 °C)

TOVÁBBI TULAJDONGÁSOK:
• Öntisztító funkció
• elegáns kompakt kivitel
• 6. Érzék intelligens vezérlés
• 1 W-os StandBy mód
• turbo (Jet) hűtés
• extra gyors hűtés/fűtés
• Round-U hőmérséklet szabályozás
• Auto-újraindítás

TARTOZÉKOK: (SZŰRŐK)
• Mosható antibakteriális
• Aktív szén

MŰSZAKI ADATOK: AMD 066/1 AMD 067/1 AMD 068/1

energiaosztály (hűtés) A+ A+ A

energiaosztály (fűtés) A A A

Hűtőteljesítmény (kW) 2,6 + 2,6 2,4 + 2,9 2,1 + 2,1 + 2,8

Fűtőteljesítmény (kW) 2,8 + 2,8 2,7 + 3,1 2,7 + 2,7 + 3,0

zajszint (min. beltéri) (dB(A)) 26 26 26

Biztosíték (A) 25 25 30

Beltéri egység: 82 X 27 X 17 82 X 27 X 17 87 X 28 X 18

Kültéri egység: 95 X 70 X 40 95 X 70 X 40 98 X 79 X 43

Sail Inverter - AMD 350/1 • AMD 351/1 • AMD 352/1

TULAJDONSÁGOK:
• Mono split 
• Hűtés/Fűtés
• PREMIUM INVERTER TECHNOLÓGIA
• eXtRÉM PONtOS HőSzABÁLYOzÁS (±0,5 °C)

TOVÁBBI TULAJDONGÁSOK:
• Öntisztító funkció
• elegáns kompakt kivitel
• 6. Érzék intelligens vezérlés
• 1 W-os StandBy mód
• turbo (Jet) hűtés
• extra gyors hűtés/fűtés
• Round-U hőmérséklet szabályozás
• Auto-újraindítás

TARTOZÉKOK: (SZŰRŐK)
• Mosható antibakteriális
• Aktív szén

MŰSZAKI ADATOK: AMD 350/1 AMD 351/1 AMD 352/1

energiaosztály (hűtés) A+ A++ A+

energiaosztály (fűtés) A A+ A

Hűtőteljesítmény (kW) 2,7 3,5 5,3

Fűtőteljesítmény (kW) 2,8 4,0 5,8

zajszint (min. beltéri) (dB(A)) 24 24 33

Biztosíték (A) 16 16 25

Beltéri egység: 87 X 28 X 18 87 X 28 X 18 97 X 30 X 20

Kültéri egység: 78 X 54 X 32 78 X 54 X 32 96 X 70 X 40
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Global portable - AMD 091/1 • AMD 092/2 • AMD 093/1

TULAJDONSÁGOK:
• Mobil
• Hűtés/Fűtés
• 6. Érzék intelligens vezérlés
• Round-U hőmérséklet szabályozás
• Alvás üzemmód
• turbo (Jet) hűtés

TARTOZÉKOK: (SZŰRŐK)
• Mosható antibakteriális
• ezüst-ion
• HePA (AMD 092/2, AMD 093/1)

MŰSZAKI ADATOK: AMD 091/1 AMD 092/2 AMD 093/1

energiaosztály (hűtés) A A A

energiaosztály (fűtés) FŰtőSzÁL FŰtőSzÁL FŰtőSzÁL

Hűtőteljesítmény (kW) 2,8 3,4 3,4

Fűtőteljesítmény (kW) 2,0 2,0 2,0

zajszint (min. beltéri) (dB(A)) 51 51 51

Biztosíték (A) 20 20 20

Beltéri egység: 84 X 46 X 36 84 X 46 X 36 84 X 46 X 36

Kültéri egység: - - -

Global portable - AMD 081/1 • AMD 081/1 NB • AMD 082/1 • AMD 084/1

TULAJDONSÁGOK:
• Global portable
• Mobil
• Hűtés
• Stílusos, kompakt kivitel
• Csendes működés
• 6. Érzék intelligens vezérlés
• Round-U hőmérséklet szabályozás
• Auto-újraindítás
• Alvás üzemmód

TARTOZÉKOK: (SZŰRŐK)
• Mosható antibakteriális
• HePA (AMD 084/1)

MŰSZAKI ADATOK: AMD 081/1 AMD 081/1 NB AMD 082/1 AMD 084/1

energiaosztály (hűtés) A A A A

energiaosztály (fűtés) - - - -

Hűtőteljesítmény (kW) 2,8 2,8 3,2 2,8

Fűtőteljesítmény (kW) - - - -

zajszint (min. beltéri) (dB(A)) 51 51 51 51

Biztosíték (A) 20 20 20 20

Beltéri egység: 84 X 46 X 36 84 X 46 X 36 84 X 46 X 36 84 X 46 X 36

Kültéri egység: - - - -
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Heat pump portable - AMD 098/1 • AMD 099/1

TULAJDONSÁGOK:
• Mobil
• Hűtés/Fűtés
• 6. Érzék intelligens vezérlés
• Round-U hőmérséklet szabályozás
• Alvás üzemmód
• turbo (Jet) hűtés

TARTOZÉKOK: (SZŰRŐK)
• Mosható antibakteriális
• ezüst-ion
• HePA (AMD 092/2, AMD 09/1)

MŰSZAKI ADATOK: AMD 098/1 AMD 099/1

energiaosztály (hűtés) A A

energiaosztály (fűtés) A+ A+

Hűtőteljesítmény (kW) 2,8 3,4

Fűtőteljesítmény (kW) 2,8 3,4

zajszint (min. beltéri) (dB(A)) 51 52

Biztosíték (A) 20 20

Beltéri egység: 84 X 46 X 36 84 X 46 X 36

Kültéri egység: - -



VíZTISZTíTÓK

68

Whirlpool Pure víztisztítók: a természetes választás
A Whirlpool víztisztítói otthonába hozzák a mindig friss és tökéletesen tiszta ivóvizet.



VíZTISZTíTÓK

A víz alapvető létszükséglet az élethez és a jó egészséghez. Ahhoz, 
hogy egészségesek maradjunk nagyjából 2 liter vizet kell elfogyaszta-
nunk naponta. ezért fontos, hogy legyen egy megbízható vízforrásunk, 
amely mindig rendelkezésre áll. A Whirlpool bemutatja Pure készülé-
keit, az új víztisztító családot, amely gondoskodik az állandó, tiszta, 
szűrt vízellátásról, hiszen a lakás ivóvíz-rendszeréhez csatlakozik. A 
professzionális, aktív szénszűrőnek köszönhetően a Pure sorozat je-
lentősen 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 szállí-
tás, raktározás és a műanyag hulladéklerakás során Ön által okozott 
környezetterhelést.

ÉLVEZZE A SZŰRT VÍZ MINDEN CSEPPJÉT
A professzionális szűrő jelentősen csökkenti a klór és egyéb ártalmas 
szennyeződéskét mértékét, megszünteti a kellemetlen ízeket és szago-
kat. A víznyomás erejét kihasználva ezeknek a szűrőnek sűrűbb a poro-
zitása, mint a gravitációs filtereknek, így sokkal hatékonyabban szűri ki 
a klórt, az üledékeket, a nehézfémeket és a baktériumokat (pl. e-coli).

A SZŰRŐ
•  4 illetve 6 havonta szükséges cserélni (vagy 1000 illetve 1500 lite-

renként)
•  Beépített LeD kontroll figyelmeztet a szűrő cseréjére
•  A vizet jobb ízűvé és szagmentessé teszi
•  Kiszűri a klórt, nehézfémeket, baktériumokat és az üledéket

KEVESEBB HULLADÉK, KISEBB FÁRADTSÁG – 
CSAK TISZTA, JÓÍZŰ VÍZ
víztisztítóink nem csak pénzt takarítanak meg Önnek, hanem megkímé-
lik a palackozott ásványvizek hazacipeléséétől és tárolásától. Kevesebb 
Pet palack használatával óvja a környezetet is.
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• Asztali kivitel,
• Gyorsan, egyszerűen, fúrás nélkül, azonnal beköthető
• esztétikus, kis helyigényű, akár falra is szerelhető
• 96-100% szűrési hatásfok: klór, nehézfémek, baktériumok, nitrátok/ nitritek, szagok és üledékek
• Könnyen cserélhető, nagy-méretű extrudált aktívszenes szűrőpatron. (PWF 100: 480181700086)
• A szűrő élettartama: 4 hónap / 1000 l
• Kihúzható adapterrel, akár nagyobb méretű edények töltésére is alkalmas (pl. főzéshez)
• Méretek: 30 x 18 x 17 cm

• Pult alá építhető kivitel (krómozott csapteleppel kapható)
• Szobahőmérsékletű, szűrt vizet ad
• 6. Érzék technológia: beépített szenzorok figyelik a szűrő állapotát figyelmeztetnek, amikor azt cserélni kell
• Könnyen cserélhető, hatékony extrudált aktívszenes szűrőpatron (PWF 600: 484000000637).
• 96-100% szűrési hatásfok: klór, nehézfémek, baktériumok, nitrátok/ nitritek, szagok és üledékek
• A szűrő élettartama: 6 hónap / 1500 l

• Asztali kivitel
• Csaphőmérsékletű, hideg (4 °C – 15 °C), meleg (52 °C - 95 °C) és forró (max. 99 °C) víz funkció
• Hideg víz tartály: 1,75 l
• Átfolyás: 1,9 l/ perc, hideg víz átfolyás: 1,6 l/ perc, meleg víz átfolyás: 1,4 l/ perc
• 6. Érzék funkció
• 96-100% szűrési hatásfok: klór, nehézfémek, baktériumok, nitrátok/ nitritek, szagok és üledékek
• Könnyen cserélhető, hatékony extrudált aktívszenes szűrőpatron (SBS 002: 481281728986).
• A szűrő élettartama: 6 hónap / 1500 l
• vízszűrő betét csere kijelző
• energiatakarékos mód (állítható és kikapcsolható fűtés funkció)
• Pohár űrtartalom beállítási lehetőség
• Időzítő funkció
• Uv világítás (extra higiénia)
• választható színek: fehér, ezüst, fekete
• Méretek: 38 x 30 x 39 cm
• Hálózati víz nyomás igény: 1-6 bar
• elektromos kivitel

AGB 316 - PURE BAR

AGB 300 - PURE FILTRATION

PUF100 - PURE FIRST 

VÍZTISZTÍTÓK
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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 

figyelmet 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.

Ügyfélszolgálat: 
06-40-109-109



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.


