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Jelölje meg kedvenc funkcióit egy matricával!

Könnyen megjegyezhetővé válnak a kedvenc funkciók: tejmelegítés, általános 
melegítés, kávé melegítés, hús olvasztás, kenyérkiolvasztás, zöldség párolás, hal 
párolás, és más funkciók. Csak állítsa be kedvencét és ragassza fel a matricát. A 
matricák egyszerűen cserélhetők, amikor csak szeretné!

 
könnyedén 

és egyedien!

INNOVÁCIÓ

A Whirlpool bemutatja a 4You mikrohullámú sütőit, melyeket 
kedvére személyre szabhat. Két kedvenc receptjét egyetlen érintéssel 
előhívhatja, így igazán játékos és könnyed a mikrohullámú sütő 
használata.

A kiemelkedő teljesítmény 

tökéletes kombinációi!
Letisztult forma, könnyen elhelyezhető készülék

Ideális hely és kapacitás 
ételei számára!

A 23 literes belső tér olyan nagy, 
akárcsak az Ön főzés iránti 
szeretete!

Párolás és főzés 
könnyedén!

A különleges tartozékoknak és 
kifejezetten a párolásra kifejlesztett 
funkciónak köszönhetően 
most könnyedén elkészítheti az 

Melegítés és kiolvasztás 
könnyedén!

Kiemelkedő teljesítmény, két 
egyszerű programmal: melegítés 
és kiolvasztás.

Aranybarna és 

Kvarcgrill funkció az ételek 
grillezéséhez, pirításához, 
aranybarnára sütéséhez.

23
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A terméktulajdonságok és a technikai információk tájékoztató jellegűek, a műszaki adatok és a felszereltség változtatásának jogát korlátlanul 
fenntartjuk! A katalógusban szereplő termékválaszték az év során előzetes jelzés nélkül is változhat. Bár mindent megtettünk annak érde-
kében, hogy a nyomdába kerülés idején a katalógusban szereplő információk helyesek legyenek, a Whirlpool Magyarország Kft. nem vállal 
felelősséget az esetleges nyomdai hibákért, vagy olyan eltérésekért, amelyek a nyomdába kerülés után láttak napvilágot! Mivel a nyomtatás 
korlátozza a színek élethű megjelenítését, ezért a katalógusban szereplő készülékszínek csak irányadók, eltérhetnek a valóságtól! Ha bizonyos 
funkciók, színek vagy méretek fontosak az Ön számára, kérjük, vásárlás előtt forduljon bizalommal Whirlpool értékesítő partnereinkhez vagy a 
központi ügyfélszolgálathoz. A készülékek energiaosztály-besorolása és fogyasztási adataik közlése az időközben érvénybelépő 2010/30/EU 
irányelv és az azt szabályozó (1059-1061/2010/EU) rendeletek alapján került meghatározásra, így az azonos megjelölésű termékre korábban 
közölt adatoktól eltérés lehetséges.


