
WHIRLPOOL
S Z A B A D O N Á L LÓ  T E R M É K VÁ L A S Z T É K 

2 0 1 5 / 2



3

44

56

72

82

92

Mosogatógépek

Hűtőszekrények

Fagyasztószekrények és fagyasztóládák

Mikrohullámú sütők

Légkondicionálók

Tartalomjegyzék

Szárítógépek

Márkaszervizek, ügyfélszolgálat

36

100

Mosógépek 10



A Whirlpool tisztában van az Ön igényeivel, és tudja, hogy Ön 
nap mint nap törődik mindazzal, amit szeret. A 6. Érzék technológia 
intelligens módon érzékel, alkalmazkodik és szabályoz azért, 
hogy készüléke mindig tökéletes eredményt nyújtson, hogy Önnek 
minél kevesebb dolga legyen. 
 
Fedezze fel az új 6. Érzék technológiát: 
kivételes teljesítmény a tökéletes eredmény érdekében, 
minden eddiginél fejlettebb intelligenciával.

A különbség az egyszerűség 

és az intelligens 
működés között.

Fedezze fel az új 
 6. Érzék technológia  

erejét!
Kivételes teljesítmény a tökéletes eredményekért, 
minden eddiginél intuitívebb megoldásokkal.

INNOVÁCIÓ

Kiemelkedő teljesítmény Intuitív kezelés MegtakarításMosás

• A 6. Érzék technológia biztosítja a 
legjobb gondoskodást a ruháinak.  
Automatikusan érzékeli a mosnivaló 
mennyiségét, és a mosási programot 
ennek megfelelően állítja be.

• A márka, mely hosszabb ideig 
biztosítja a ragyogó színek 
megőrzését.2 A ruhák színei 
olyan életteliek, akár új koruk-
ban, miközben a mosás vég-
eredménye is tökéletes. 

• N°1 Supreme Care elsőosztá-
lyú gondoskodás ruhái számá-
ra tökéletes csendben.3

• Az erőforrások felhasználá-
sát a mosnivaló mennyisé-
géhez igazítja, ami akár 50% 
víz-, idő- és energiamegtaka-
rítást jelenthet.4

Hűtés Kiemelkedő teljesítmény Intuitív kezelés Megtakarítás

• N°1 a friss és fagyasztott  
ételmegőrzésben!1

• A 6. Érzék Fresh Control technológia 
figyeli a hűtőtér körülményeit, és 
ennek megfelelően automatikusan 
állítja be a páratartalmat és a 
hőmérsékletet.

• Az intelligens ételtárolás 
jelentősen csökkenti 
a kidobandó ételek  
mennyiségét. 

Főzés / Sütés Kiemelkedő teljesítmény Intuitív kezelés Megtakarítás

• Mikrohullámú sütők: a 6. Érzék 
intelligens érzékelők figyelik az étel 
nedvességtartalmát, és beállítják  
a főzési időt, hogy az eredmény 
mindig tökéletes legyen.

• A piacon elsőként vezette be 
a CRISP funkciót. 

Mosogatás Kiemelkedő teljesítmény Intuitív kezelés Megtakarítás

• Csak válassza ki a 6. Érzék PowerCle-
an programot, és a készülék a nagytel-
jesítményű vízsugarak víznyomását a 
szennyezettség mértékének megfele-
lően állítja be. Olyan hatékonyan, hogy 
előmosogatásra nincs is szükség.

• N°1 a legmakacsabb 
szennyeződések 
eltávolításában4

• Akár 50% vizet, energiát és 
időt is megtakaríthat, mivel 
a készülék mindenből csak 
annyit használ fel, amennyi 
szükséges az edények töké-
letes elmosogatásához.5

• A 6. Érzék technológia 
segítségével időt takaríthat 
meg, gyorsabban elkészít-
heti ételeit a hagyományos 
sütéshez képest.

1  A Whirlpool által végzett belső tesztek alapján, az ételek súlyveszteségét és 
elszíneződést mérve a FreshControl és Freeze Control technológiát használó készülékek 
esetén (November 2014).

2 A legcsendesebb zajszint a piacon mind a mosást, mind a centrifugálást tekintve, 1400-as 
fordulatszámon mérve.

3  European Consumers Institutes (Európai Fogyasztók Intézete) független tesztjei alapján - 
2011, 2012 és 2013.

4 Belső tesztek alapján, amikor az edényeket és a tálcákat függőlegesen helyeztük az alsó
kosárba (állapot: 2013. október).
5  A minimális és maximális fogyasztás összehasonlítása a 6. Érzék programnál.
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   Fedezze fel a 
  6. Érzék technológiával 
rendelkező új készülékeinket!

A Whirlpoolnál több mint 100 év tapasztalataira támaszkodva dolgozunk 
azon, hogy a minimális erőfeszítéssel elérhető maximális eredmény 
érdekében egyre és egyre fejlettebb 6. Érzék technológiát kínáljunk.
Ennél azonban még fontosabb, hogy vásárlóink teszteltek bennünket, 
és a következő elismerésekkel díjazták erőfeszítéseinket:
•  N°1 a friss és fagyasztott ételmegőrzésben1 az innovatív hűtési 

rendszerünknek köszönhetően, amely garantálja, hogy az étel négyszer 
hosszabb ideig marad friss.

•  N°1 a mosogatásban, a legmakacsabb szennyeződések elvávolításában2

•  N°1 gondoskodás ruhái számára tökéletes csendben ZEN technológiával.3

 
Whirlpool, 100 év tapasztalat az intuitív technológiák 
terén. N°1 választott márka a háztartási készülékek 
kategóriájában.4

A különbség a teljesítmény és 

a  N°1 teljesítmény
között

1 A Whirlpool által végzett belső tesztek alapján, az ételek súlyveszteségét és elszíneződést mérve a FreshControl és Freeze Control technológiát használó 
készülékek esetén (November 2014).  
2 Belső tesztek alapján, amikor az edényeket és tálcákat függőlegesen helyeztük el az alsó kosárban (állapot: 2013. október)
3A legcsendesebb zajszint a piacon mind a mosást, mind a centrifugálást tekintve, 1400-as fordulatszámon mérve.
4 Forrás: Mennyiségi kutatás, Olaszország, 2013.



98

     Whirlpool - az Innováció
          élvonalában

Sikerünk titka, hogy folyamatosan keressük azokat a 
technikai megoldásokat, melyek  a Whirlpoolra jel-
lemző egyedülálló dizájnnal és funkcionalitással öt-
vözve, tökéletesen megfelelnek minden elvárásnak 
és elémennek vásárlóink igényeinek. Fejlesztése-
ink célja az egyszerűbb kezelhetőség, a különböző 
igényekhez való nagyobb alkalmazkodóképesség 
és tartósság, vonzóbb megjelenés és hatékonyabb 
teljesítmény. Mindennek köszönhetően készüléke-
ink különleges intelligenciával bírnak, melyek az Ön 
kényelmét szolgálják.

Két remekmű, egy stílusban! Fedezze fel
a kiváló mosási és szárítási élményt!

A minimál és elegáns dizájnnal rendelkező Supreme 
Care mosógépek és szárítógépek ötvözik az újfajta 
stílust a prémium kategóriás minőséggel. Az iko-
nikus és progresszív dizájn célja – kezdve a könnyű 
olvashatóságot biztosító kezelőfelülettől a könnyű és 
intuitív kezelést lehetővé tevő, 6. Érzék kezelőgom-
big  –, hogy egyszerűsítse az életet. Az új Whirlpool 
Supreme Care mosógép elnyerte a 2015-ös IF Design 
Award Kiváló Minőség címét.

Elegáns dizájn, megbízható teljesítmény:
ez a Supreme Care termékcsalád titka!

A Supreme NoFrost készülékek elegáns, harmoni-
kus dizájnja, a modern és könnyen kezelhető fel-
használófelületek tökéletesen illeszkednek a pré-
mium dizájnvonalunkhoz. A Whirlpool a dizájnt 
új szintre emelve mind az ételmegőrzés, mind az 
intuitív kezelés terén kiemelkedőt nyújt! A Supre-
me NoFrost elsőként, két aktív Total NoFrost rend-
szerrel rendelkezik az ételek hosszú időn át történő 
megőrzésére.  Hosszantartó frissesség, tökéletes íz 
és színek2 még a legérzékenyebb ételek esetén is!

Fedezze fel az innovációt, mely
forradalmasítja a gépi mosogatást! 
Szabadonálló készülékeink a legreprezentatívabb jel-
képei tervezési filozófiánknak. Modern felhasználófelü-
letek, prémium kezelőgombok és fogantyúk egyetlen 
készülékben testet öltve! A 6. Érzék intelligens funkci-
óknak köszönhetően egyetlen érintéssel beállíthatók a 
programok és könnyen leolvashatók a visszajelzések.

Fedezze fel a kiváló mikrohullámú
sütés élményét!
Exkluzív Whirlpool dizájn a modern és elegáns konyháért! 
Ergonómikus élmény. 
A Jet Chef Premium mikrohullámú sütők olyan szabadonál-
ló mikrohullámú sütők, melyek a beépített konyhákba is jól 
illeszkednek és különleges funkcióinka köszönhetően sze-
mélyre szabhatók.

*A Whirlpool által végzett belső tesztek alapján, az ételek súlyveszteségét és elszíneződést mérve a 
FreshControl és Freeze Control technológiát használó készülékek esetén (November 2014).

**Az SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH független intézet által végzett tesztek eredményeként, a Freeze 
Control technológiával ellátott Whirlpool készülékeket összehasonlítva a Freeze Control technológiával 
nem rendelkező Whirlpool készülékekkel.

Supreme NoFrost: N°1 a friss és 
fagyasztott ételmegőrzésben1!
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1  Részletek és bővebb információ a regisztracio.whirlpool.hu oldalon.

Sense Inverter 
technológia
Az új Sense Inverter motor 
csendes és energiahatékony 
működésével hosszantartó 
teljesítményt nyújt.

10 év motorgaranciát 
biztosítunk minden 
SenseInverter technológiával 
rendelkező mosógép 
motorjára.1

Továbbfejlesztett 
mosószer- 
adagoló
Egyszerűen, egy gombnyomás-
sal kivehető; a nagy betöltő-
nyílás és a szétszedhető kivitel 
miatt könnyen tisztítható. 
A mosószeradagoló három re-
kesszel rendelkezik, az átlátszó 
„ablakoknak” és a jól olvasható 
mennyiségjelzéseknek 
köszönhetően egyszerű 
és pontos mosószer- 
adagolást tesz lehetővé.

Tökéletes 
csend
Köszönhetően a ZEN 
technológiának, a ruhákról 
való gondoskodás még 
sohasem volt ilyen csendes. 
A nagy teljesítményű, 
közvetlen meghajtású motor 
amellett, hogy megbízhatóbb, 
mint a hagyományos, 
kevesebb rázkódást, kisebb 
zajszintet és rendkívül halk 
mosást és centrifugálást 
garantál.

10 év garanciát biztosítunk 
minden ZEN technológiával 
rendelkező készülék 
motorjára.1

A N°1 gondoskodás a ruháinak 
tökéletes csendben!
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Továbbfejlesztett
mosószeradagoló

Digitális kijelzés

Könnyített dobnyitás

WaveMotion technológia

10 év garancia
a ZEN motorra

A legcsendesebb 
felültöltős 
mosógép

SZABADALMAZTATOTT 
WHIRLPOOL TECHNOLÓGIA

Az egyetlen felültöltős mosógép, mely tökéletes választás a kismé-
retű helyiségek számára is. Az innovatív Zen technológia a hagyo-
mányos ékszíjhajtású motort egy nagy teljesítményű, közvetlen 
meghajtásúra cseréli. Ennek eredménye: kategóriájának legjobb 
centrifugateljesítménye alacsony fordulatszámon. Ezzel a techno-
lógiával csökken a rázkódás, a zajszint, valamint  hatékonyabbá és 
megbízhatóbbá válik a készülék működése.

ÉJSZAKAI, SZUPER CSENDES PROGRAM

A még teljesebb csendért! Halk mosásra és centrifugálásra opti-
malizált program, éjszakai mosáshoz ideális választás. Az éjszakai 
program garantálja a zavartalan pihenést, és Ön ragyogóan tiszta 
ruhákra ébredhet.

TOVÁBBFEJLESZTETT ANYAGVÉDELEM

A tökéletes mosógéptől azt várjuk el, hogy ugyanúgy kímélje ru-
háinkat, mint a fülünket. A kiemelkedő centrifugahatékonyság 
lehetővé teszi, hogy alacsonyabb centrifugasebességet (ezen ké-
szülékeink már 1200-as fordulatszámon ugyanannyi vizet centrifu-
gálnak ki az anyagokból, mint 1400-as fordulat esetében) használ-
junk, 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 összeválo-
gatott 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 együttmosásához kiváló

Ezek mindegyike a 6. Érzék technológiát használja úgy, hogy a mo-
sási paramétereket a megfelelő színhez igazítja az anyagok fajtá-
jától függetlenül.

COLOURS 15 °C FUNKCIÓ

Hatékony mosás extra alacsony hőmérsékleten. Ez a Whirlpool 
technológia a speciális dobmozgás révén biztosítja, hogy az anya-
gok egyenletesen helyezkedjenek el a dobban, így a mosószer tö-
kéletesen átjárja a szövetszálakat. Ez azt jelenti, hogy a vízhőmér-
séklet a lehető legalacsonyabb – mindössze 15 °C – lehet, míg a 
mosási teljesítmény megegyezik a 40 °C-os mosáséval. Ez egy for-
radalmi módszer a színek megőrzésére és az anyagok kímélésére.

ENERGIAHATÉKONYSÁGI OSZTÁLY

A készülékek már A+++ energiaosztállyal is elérhetők, melyek jóval 
kevesebb energiafelhasználást jelentenek.

TÜV ELISMERÉS

ID 0000035305

A készülékek megbízhatóságát és tartósságát független tesztek 
igazolják.

•  Bevizsgált élettartam (2500 mosási ciklust teljesítettek, ami körül-
belül 10 év élettartamnak felel meg)

• Ellenőrzött gyártási folyamat

ZEN mosógépek jellemzői
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WTLS 60912 ZEN

WTLS 65912 ZEN

WTLS 60812 ZEN

ALAPTULAJDONSÁGOK
• ZEN technológia (extra csendes, 

közvetlen hajtású DirectDrive motor)
• 6. Érzék Színek funkció  

Colours15°C opcióval
• 6 kg kapacitás
• A+++ -10% energiaosztály
• Max. 1200 fordulat/perc
• Könnyített dobnyitás
• SDD 5 - Smart Digitális kijelző és EcoMonitor
• Vízvédelem
• TÜV Minőségi díjas termék 

OPCIÓK  
Előmosás, programozott befejezés, 
intenzív öblítés, állítható hőmérséklet-  
(15-95 °C), centrifuga- és szennyezettségi 
szint; „Rapid” gyorsmosás, öblítőstop, 

ALAPTULAJDONSÁGOK
• ZEN technológia (extra csendes, 

közvetlen hajtású DirectDrive motor)
• 6. Érzék Színek funkció  

Colours15°C opcióval
• 6,5 kg kapacitás
• A+++ energiaosztály
• Max. 1200 fordulat/perc
• Könnyített dobnyitás
• SDD 5 - Smart Digitális kijelző és EcoMonitor 

OPCIÓK  
Előmosás, programozott befejezés, 
intenzív öblítés, állítható hőmérséklet-  
(15-95 °C), centrifuga- és szennyezettségi 
szint; „Rapid” gyorsmosás, öblítőstop, 
kedvencek

ALAPTULAJDONSÁGOK
• ZEN technológia (extra csendes, 

közvetlen hajtású DirectDrive motor)
• 6. Érzék Színek funkció  

Colours15°C opcióval
• 6 kg kapacitás
• A+++-10% energiaosztály
• Max. 1200 fordulat/perc
• Könnyített dobnyitás
• 2 digitális kijelző + LED-sor
• Vízvédelem
• TÜV Minőségi díjas termék 

OPCIÓK  
Előmosás, programozott befejezés, 
intenzív öblítés, állítható hőmérséklet- 
(15-95 °C), és centrifugaszint; „Rapid” 
gyorsmosás, öblítőstop

kedvencek
 
PROGRAMOK  
Kevert, pamut, műszál, kímélő, gyapjú/kézi 
mosás, farmer, fehérek, világos színek, sötét 
színek, extra csendes éjszakai, AquaEco 
(19 literes víztakarékos program), 15 perces 
gyorsmosás, EcoPamut, öblítés és centri-
fugálás 

MŰSZAKI ADATOK 
• Éves energiafogyasztás: 137 kWh
• Éves vízfogyasztás: 8800 l
• Mosási zajszint: 51 dBA
• Centrifugazajszint: 72 dBA

PROGRAMOK  
Kevert, pamut, műszál, kímélő, gyapjú/kézi 
mosás, farmer, fehérek, világos színek, sötét 
színek, extra csendes éjszakai, AquaEco 
(19 literes víztakarékos program), 
15 perces gyorsmosás, EcoPamut, öblítés 
és centrifugálás 

MŰSZAKI ADATOK 
• Éves energiafogyasztás: 164 kWh
• Éves vízfogyasztás: 9200 l
• Mosási zajszint: 51 dBA
• Centrifugazajszint: 72 dBA

PROGRAMOK  
Kevert; pamut; műszál; kímélő; gyapjú/kézi 
mosás; farmer; fehérek; világos színek; sötét 
színek; extra csendes éjszakai; AquaEco 
(19 literes víztakarékos program); 15 perces 
gyorsmosás; EcoPamut; öblítés és centri-
fugálás 

MŰSZAKI ADATOK 
• Éves energiafogyasztás: 137 kWh
• Éves vízfogyasztás: 8800 l
• Mosási zajszint: 51 dBA
• Centrifugazajszint: 72 dBA

FELÜLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK ZEN TECHNOLÓGIÁVAL

Az éves energiafelhasználás 220 normál 60 °C és 40 °C-os 
pamutprogram mosási ciklusra érvényes, teljes és féltötlet esetén, 
kiegészítve a készenléti állapot energiafogyasztásával. A tényleges 
energiafogyasztás a készülék használati módjától függ.

6
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a motorra

WTLSI 70912

WTLSI 65912

WTLSI 60912

ALAPTULAJDONSÁGOK 
• Sense Inverter technológia (BPM motor: 
csendes, szénkefe nélküli motor)
• 6. Érzék Színek funkció  
  Colours15°C opcióval
• 7 kg kapacitás
• A+++ energiaosztály
• Max. 1200 fordulat/perc
• Könnyített dobnyitás
• SDD 5 - Smart Digitális kijelző és EcoMonitor

OPCIÓK 
Előmosás, programozott befejezés, 
intenzív öblítés, állítható hőmérséklet -
(15-95 °C), centrifuga- és szennyezettségi 
szint, „Rapid” gyorsmosás, öblítőstop, 
kedvencek

ALAPTULAJDONSÁGOK 
• Sense Inverter technológia (BPM motor: 
csendes, szénkefe nélküli motor)
• 6. Érzék Színek funkció  
  Colours15°C opcióval
• 6,5 kg kapacitás
• A+++-20% energiaosztály
• Max. 1200 fordulat/perc
• Könnyített dobnyitás
• SDD 5 - Smart Digitális kijelző és EcoMonitor

OPCIÓK 
Előmosás, programozott befejezés, 
intenzív öblítés, állítható hőmérséklet -
(15-95 °C), centrifuga- és szennyezettségi 
szint, „Rapid” gyorsmosás, öblítőstop, 
kedvencek

ALAPTULAJDONSÁGOK 
• Sense Inverter technológia (BPM motor: 
csendes, szénkefe nélküli motor)
• 6. Érzék Színek funkció  
  Colours15°C opcióval
• 6 kg kapacitás
• A+++-20% energiaosztály
• Max. 1200 fordulat/perc
• Könnyített dobnyitás
• SDD 5 - Smart Digitális kijelző és EcoMonitor

OPCIÓK  
Előmosás, programozott befejezés, inten-
zív öblítés, állítható hőmérséklet -
(15-95 °C), centrifuga- és szennyezettségi 
szint, „Rapid” gyorsmosás, öblítőstop, 
kedvencek

PROGRAMOK 
Kevert, pamut, műszál, kímélő, gyapjú/
kézi mosás, farmer, fehérek, világos színek, 
sötét színek, AquaEco (19 literes víztaka-
rékos program), 15 perces gyorsmosás, 
EcoPamut, öblítés és centrifugálás, csak 
centrifugálás 

MŰSZAKI ADATOK 
• Éves energiafogyasztás: 174 kWh
• Éves vízfogyasztás: 8900 l
• Mosási zajszint: 54 dBA
• Centrifugazajszint: 76 dBA

PROGRAMOK  
Kevert, pamut, műszál, kímélő, gyapjú/
kézi mosás, farmer, fehérek, világos színek, 
sötét színek, AquaEco (19 literes víztaka-
rékos program), 15 perces gyorsmosás, 
EcoPamut, öblítés és centrifugálás, csak 
centrifugálás

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás: 129 kWh
• Éves vízfogyasztás: 8800 l
• Mosási zajszint: 54 dBA
• Centrifugazajszint: 76 dBA

PROGRAMOK  
Kevert, pamut, műszál, kímélő, gyapjú/
kézi mosás, farmer, fehérek, világos színek, 
sötét színek, AquaEco (19 literes víztaka-
rékos program), 15 perces gyorsmosás, 
EcoPamut, öblítés és centrifugálás, csak 
centrifugálás

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás: 122 kWh
• Éves vízfogyasztás: 8500 l
• Mosási zajszint: 54 dBA
• Centrifugazajszint: 76 dBA

FELÜLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK SENSE INVERTER TECHNOLÓGIÁVAL

7

6,5

6

10
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garancia
a motorra

10
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garancia
a motorra

10
év

garancia
a motorra

A kiterjeszett garancia regisztrációhoz kötött, további 
részletek a regisztracio.whirlpool.hu oldalon találhatók.

A kiterjeszett garancia regisztrációhoz kötött, további 
részletek a regisztracio.whirlpool.hu oldalon találhatók.
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FELÜLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK

WTLS 70912

WTLS 65912

WTLS 66912

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 6. Érzék Színek funkció  

Colours15°C opcióval
• 7 kg kapacitás
• A+++ energiaosztály
• Max. 1200 fordulat/perc
• Könnyített dobnyitás
• SDD 5 - Smart Digitális kijelző és EcoMonitor 

OPCIÓK 
Előmosás, programozott befejezés, 
intenzív öblítés, állítható hőmérséklet-  
(15-95 °C), centrifuga- és szennyezettségi 
szint; „Rapid” gyorsmosás, öblítőstop, 
kedvencek

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 6. Érzék Színek funkció  

Colours15°C opcióval
• 6,5 kg kapacitás
• A+++ energiaosztály
• Max. 1200 fordulat/perc
• Könnyített dobnyitás
• SDD 5 - Smart Digitális kijelző és EcoMonitor
• Vízvédelem 

OPCIÓK  
Előmosás, programozott befejezés, 
intenzív öblítés, állítható hőmérséklet-  
(15-95 °C), centrifuga- és szennyezettségi 
szint; „Rapid” gyorsmosás, öblítőstop, 
kedvencek

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 6. Érzék Színek funkció  

Colours15°C opcióval
• 6 kg kapacitás
• A+++ energiaosztály
• Max. 1200 fordulat/perc
• Könnyített dobnyitás
• SDD 5 - Smart Digitális kijelző és EcoMonitor
• Vízvédelem 

OPCIÓK  
Előmosás, programozott befejezés, 
intenzív öblítés, állítható hőmérséklet- 
(15-95 °C), centrifuga- és szennyezettségi 
szint; „Rapid” gyorsmosás, öblítőstop, 
kedvencek

PROGRAMOK  
Kevert, pamut, műszál, kímélő, gyapjú/
kézi mosás, farmer, fehérek, világos színek, 
sötét színek, AquaEco (19 literes víztaka-
rékos program), 15 perces gyorsmosás, 
EcoPamut, öblítés és centrifugálás, csak 
centrifugálás 

MŰSZAKI ADATOK 
• Éves energiafogyasztás: 174 kWh
• Éves vízfogyasztás: 8900 l
• Mosási zajszint: 59 dBA
• Centrifugazajszint: 76 dBA

PROGRAMOK  
Kevert, pamut, műszál, kímélő, gyapjú/
kézi mosás, farmer, fehérek, világos színek, 
sötét színek, AquaEco (19 literes víztaka-
rékos program), 15 perces gyorsmosás, 
EcoPamut, öblítés és centrifugálás, csak 
centrifugálás 

MŰSZAKI ADATOK 
• Éves energiafogyasztás: 164 kWh
• Éves vízfogyasztás: 9200 l
• Mosási zajszint: 59 dBA
• Centrifugazajszint: 76 dBA

PROGRAMOK  
Kevert, pamut, műszál, kímélő, gyapjú/
kézi mosás, farmer, fehérek, világos színek, 
sötét színek, AquaEco (19 literes víztaka-
rékos program), 15 perces gyorsmosás, 
EcoPamut, öblítés és centrifugálás, csak 
centrifugálás 

MŰSZAKI ADATOK 
• Éves energiafogyasztás: 153 kWh
• Éves vízfogyasztás: 9000 l
• Mosási zajszint: 59 dBA
• Centrifugazajszint: 76 dBA

WTLS 70812

WTLS 65812

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 6. Érzék Színek funkció  

Colours15°C opcióval
• 7 kg kapacitás
• A+++ energiaosztály
• Max. 1200 fordulat/perc
• Könnyített dobnyitás
• 2 digitális kijelző + LED-sor 

OPCIÓK 
Előmosás, programozott befejezés, 
intenzív öblítés, állítható hőmérséklet- 
(15-95 °C), és centrifugaszint; „Rapid” 
gyorsmosás, öblítőstop

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 6. Érzék Színek funkció  

Colours15°C opcióval
• 6,5 kg kapacitás
• A+++ energiaosztály
• Max. 1200 fordulat/perc
• Könnyített dobnyitás
• 2 digitális kijelző + LED-sor 

OPCIÓK  
Előmosás, programozott befejezés, 
intenzív öblítés, állítható hőmérséklet- 
(15-95 °C), és centrifugaszint; „Rapid” 
gyorsmosás, öblítőstop

PROGRAMOK  
Kevert, pamut, műszál, kímélő, gyapjú/
kézi mosás, farmer, fehérek, világos színek, 
sötét színek, AquaEco (19 literes víztaka-
rékos program), 15 perces gyorsmosás, 
EcoPamut, öblítés és centrifugálás, csak 
centrifugálás 

MŰSZAKI ADATOK 
• Éves energiafogyasztás: 174 kWh
• Éves vízfogyasztás: 8900 l
• Mosási zajszint: 59 dBA
• Centrifugazajszint: 76 dBA

PROGRAMOK  
Kevert; pamut; műszál; kímélő; gyapjú/
kézi mosás; farmer; fehérek; világos színek; 
sötét színek; AquaEco (19 literes víztaka-
rékos program); 15 perces gyorsmosás; 
EcoPamut; öblítés és centrifugálás; csak 
centrifugálás 

MŰSZAKI ADATOK 
• Éves energiafogyasztás: 164 kWh
• Éves vízfogyasztás: 9200 L
• Mosási zajszint: 59 dBA
• Centrifugazajszint: 76 dBA

FELÜLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK

7

6,5

A kiterjeszett garancia regisztrációhoz kötött, további 
részletek a regisztracio.whirlpool.hu oldalon találhatók.

A kiterjeszett garancia regisztrációhoz kötött, további 
részletek a regisztracio.whirlpool.hu oldalon találhatók.
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FELÜLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK

WTL 60812

AWE 66710

AWE 66610

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 6. Érzék Színek funkció  

Colours15°C opcióval
• 6 kg kapacitás
• A+++ energiaosztály
• Max. 1200 fordulat/perc
• 2 digitális kijelző + LED-sor 

OPCIÓK  
Előmosás, programozott befejezés, 
intenzív öblítés, állítható hőmérséklet- 
(15-95 °C) és centrifugaszint; „Rapid” 
gyorsmosás, öblítőstop

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 6. Érzék funkció
• 6 kg kapacitás
• A+++ energiaosztály
• Max. 1000 fordulat/perc
• Digitális kijelző + LED-sor 

OPCIÓK  
Előmosás, indításkésleltetés, intenzív 
öblítés, állítható centrifugaszint, „Rapid” 
gyorsmosás, Clean+ folttisztítás, öblítőstop

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 6. Érzék funkció
• 6 kg kapacitás
• A+++ energiaosztály
• Max. 1000 fordulat/perc
• 6 opciós gomb + LED-sor 

OPCIÓK  
Előmosás, indításkésleltetés (fix idejű: 
1-3-6-9-12 óra), intenzív öblítés, állítható 
centrifugaszint, „Rapid” gyorsmosás, 
öblítőstop

PROGRAMOK  
Kevert, pamut, műszál, kímélő, gyapjú/
kézi mosás, farmer, fehérek, világos színek, 
sötét színek, AquaEco (19 literes víztaka-
rékos program), 15 perces gyorsmosás, 
EcoPamut, öblítés és centrifugálás, csak 
centrifugálás 

MŰSZAKI ADATOK 
• Éves energiafogyasztás: 153 kWh
• Éves vízfogyasztás: 9000 l
• Mosási zajszint: 59 dBA
• Centrifugazajszint: 76 dBA

PROGRAMOK  
Kevert, pamut, műszál, kímélő, gyapjú/
kézi mosás, farmer, 15 perces gyorsmosás, 
EcoPamut, öblítés és centrifugálás, 
csak centrifugálás, vízleeresztés 

MŰSZAKI ADATOK 
• Éves energiafogyasztás: 153 kWh
• Éves vízfogyasztás: 8500 l
• Mosási zajszint: 59 dBA
• Centrifugazajszint: 76 dBA

PROGRAMOK  
Kevert; pamut; műszál; kímélő; gyapjú/
kézi mosás; farmer; 15 perces gyorsmosás; 
EcoPamut; öblítés és centrifugálás; 
csak centrifugálás; vízleeresztés 

MŰSZAKI ADATOK 
• Éves energiafogyasztás: 153 kWh
• Éves vízfogyasztás: 8500 l
• Mosási zajszint: 59 dBA
• Centrifugazajszint: 76 dBA

6

6

6

AWE 60510

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 6 kg kapacitás
• A++ energiaosztály
• Max. 1000 fordulat/perc
• Digitális kijelző + LED-sor 

OPCIÓK  
Előmosás, indításkésleltetés, intenzív öblí-
tés, állítható centrifugaszint,  
„Rapid” gyorsmosás, Clean+ folttisztítás, 
öblítőstop

PROGRAMOK  
Kevert, pamut, műszál, kímélő, gyapjú/
kézi mosás, farmer, 15 perces gyorsmosás, 
EcoPamut, öblítés és centrifugálás,  
csak centrifugálás, vízleeresztés 

MŰSZAKI ADATOK 
• Éves energiafogyasztás: 173 kWh
• Éves vízfogyasztás: 8500 l
• Mosási zajszint: 59 dBA
• Centrifugazajszint: 76 dBA

FELÜLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK

AWE 55710

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 6. Érzék funkció
• 5,5 kg kapacitás
• A++ energiaosztály
• Max. 1000 fordulat/perc
• Digitális kijelző + LED-sor 

OPCIÓK 
Előmosás, indításkésleltetés, intenzív 
öblítés, állítható centrifuga szint, 
„Rapid” gyorsmosás, Clean+ folttisztítás, 
öblítőstop

PROGRAMOK  
Kevert, pamut, műszál, kímélő, gyapjú/
kézi mosás, farmer, 15 perces gyorsmosás, 
EcoPamut, öblítés és centrifugálás, 
csak centrifugálás, vízleeresztés 

MŰSZAKI ADATOK 
• Éves energiafogyasztás: 160 kWh
• Éves vízfogyasztás: 8000 l
• Mosási zajszint: 59 dBA
• Centrifugazajszint: 76 dBA

A kiterjeszett garancia regisztrációhoz kötött, további 
részletek a regisztracio.whirlpool.hu oldalon találhatók.

A kiterjeszett garancia regisztrációhoz kötött, további 
részletek a regisztracio.whirlpool.hu oldalon találhatók.
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   Bemutatjuk 
a Supreme Care termékcsaládot!

10
év

garancia
a motorra

20
év

garancia
a motorra
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ZEN 
TechnológiaTM: 
a legcsendesebb

motor a piacon1

Az innovatív ZEN 
TechnológiaTM három tényező, 
a közvetlen meghajtású ZEN 
motor, ZEN formai kialakítás 
és hangcsillapítás tökéletes 
kombinációja. Kiemelkedő 
mosási teljesítmény, a piacon 
kapható legalacsonyabb 
zajszinttel.1

20 év garanciát vállalunk a 
Supreme Care termékcsalád, 
ZEN motorral rendelkező 
keszülékeink motorjára.2

Supreme Care mosógépek:
különleges gondoskodás

ruháinak, tökéletes csendben 

FreshCareTM 
a hosszantartó
frissességért
A FreshCareTM opció segít 
frissen tartani a ruhaneműt,
ha nem tudja azt a 
gépből kivenni röviddel 
a program vége után. 
A mosógép a program 
befejezése után időnként 
átforgatja a ruhaneműt. 
A műveletet bármikor 
leállíthatja bármely gomb 
megnyomásával.

1A legkisebb zaj a piacon a centrifugálásnal, legfeljebb 10 kg mosnivaló és
legfeljebb 1400 ford./perc fordulatszám esetén (2014. decemberi allapot)

2 Bővebb információ és regisztráció a regisztracio.whirlpool.hu oldalon

Anyagtípusok 
szerinti 
dobmozgás
A leggondosabb ruhaápolás
minden típusú mosnivaló 
számára (anyag, szín és forma). 
Kímélő és hatékony mosás, 
a mindig tökéletesen tiszta 
eredményért!
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Supreme Care  
mosógépek 

Automatikus mosószer 
adagolás: Precision Dose1

Precision Clean  
mosási technológia

20 év motorgarancia a Supreme Care 
termékcsalád ZEN motorral rendelkező 
készülékeire1

A legcsendesebb mosógép  
a piacon ZEN Technológiával1

SoftMove:  
Egyedi 
dobmozgás

SUPREME CARE TECHNOLÓGIA

A SUPREME CARE technológia kiváló mosási eredményt biztosít a 
lehető legkevesebb energia- és víz felhasználásával a piacon kap-
ható  legcsendesebb módon.1

ZEN TECHNOLÓGIA™

Az innovatív ZEN Technológia™ három tényező (közvetlen meg-
hajtású ZEN motor, ZEN formai kialakítás és hangcsillapítás) töké-
letes kombinációja. A kiemelkedő mosási teljesítmény a piacon 
kapható legalacsonyabb zajszinttel párosul: 49dBA mosási, 69dBA 
centrifugálási zajszint.
20 év garanciát vállalunk a Supreme Care termékcsalád, ZEN mo-
torral rendelkező készülékeink motorjára.2

PRECISION DOSE™ MOSÓSZERADAGOLÁS

Automatikus mosószer-adagolás a mosnivaló tényleges mennyisé-
ge és a ruhanemű típusa szerint. Így akár évi 12 liter mosószert is 
megtakaríthat. A beépített mosószertartály akár 20 mosáshoz ele-
gendő mosószert képes tárolni, így elég akár havi egyszer feltölteni.

PRECISION CLEANTM MOSÁSI TECHNOLÓGIA

A mosás teljesen új megközelítésen alapul. A mosógép a vizet 
közvetlenül a mosnivalóra permetezi és nem csupán a mosógép 
dobját tölti fel. Ez a technológia a teljes mosási program során mű-
ködik, hogy a leghatékonyabb vízfogyasztást és legenergiatakaré-
kosabb működést biztosítsa.

FRESHCARE™ A RUHÁK FRISSESSÉGÉÉRT

A mosógép a program befejezése után időnként átforgatja a ru-
haneműt. Ez legfeljebb körülbelül 6 órán át tart a mosási program 
vége után. A műveletet bármikor leállíthatja bármely gomb meg-
nyomásával; ekkor az ajtó kinyílik, és kiveheti a ruhaneműt.

SOFTMOVE™ - EGYEDI DOBMOZGÁS

A SoftMove™ 6 különböző, előre programozott, anyagtípusok sze-
rinti dobmozgásának köszönhetően a leggondosabb ruhaápolás 
mindenfajta mosnivaló számára (anyag, szín és forma). A dobbelső 
innovatív mintázata és a ruhaemelő karok különleges kialakítása 
révén csökkentik a szövetszálak súrlódását, sokkal kíméletesebben 
mozgatják az anyagokat és hatékonyabb mosást tesznek lehetővé.

DOBVILÁGÍTÁS

A tökéletes megvilágításnak köszönhetően a mosógépből való 
ki- és bepakolás könnyűvé és egyszerűvé válik. Nincs több gépben 
felejtett ruhadarab!

SENSE INVERTER TECHNOLÓGIA:

Az új SenseInverter motor csendes és energiahatékony működésé-
vel hosszantartó teljesítményt nyújt. A SenseInverter motorral ren-
delkező mosógépekre 10 év motorgaranciát biztosít a Whirlpool.3

ENERGIATAKARÉKOSSÁG:

Ha életmódját és energiafelhasználását még takarékosabbá kívánja 
tenni, a Supreme Care mosógépek A+++-60%-os energiafogyasz-
tásukkal tökéletes megoldást kínálnak erre.

ECO MONITOR

Programválasztáskor az Eco Monitor rendszer kikalkulálja az adott 
program energiaszükségletét a mosási hőmérséklet, a töltet súlya 
és a kiválasztott opciók figyelembevételével. Így segít Önnek 
a legenergiatakarékosabb program kiválasztásában.

VÍZKŐMENTESÍTÉS

Minden 100. mosás után hangjelzés és a kijelzőn kiírt üzenet emlé-
keztet a speciális vízkőmentesítő program lefuttatására. Ez a funk-
ció a készülék könnyebb és precízebb karbantartását tesz lehetővé 
és készüléke hosszú éveken át kiváló teljesítménnyel tudja Önt 
szolgálni.

Supreme Care mosógépek
Általános jellemzők

1 A legalacsonyabb zajszint a piacon a centrifugálásnál, legfeljebb 10 kg mosnivaló és 
legfeljebb 1400 ford./perc fordulatszám esetén (2014. decemberi állapot)

2A garancia regisztrációhoz kötött, a ZEN technológiával rendelkező Supreme Care 
mosógépekre vonatkozik. További részletek: regisztracio.whirlpool.hu oldalon.
3 További részletek: regisztracio.whirlpool.hu

Precision
Dose

Precision
Clean

1 A terméktulajdonságok modellenként változóak, az egyes típusokhoz tartozó jellemzőket keresse a termékleírásoknál
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6. ÉRZÉK SZÍNEK PROGRAMOK

Egyedülálló programok, melyeket színek szerint összeválogatott 
mosáshoz fejlesztettünk ki. Mindegyik program az intelligens, ener-
giatakarékos 6. Érzék technológiát használja úgy, hogy a mosási 
paramétereket a megfelelő színhez igazítja az anyagok fajtájától 
függetlenül. 

6. ÉRZÉK TECHNOLÓGIA

Az intelligens szenzorok automatikusan érzékelik a töltet mennyi-
ségét, ehhez igazítják az erőforrások felhasználását, így akár 50% 
víz-, idő- és energiamegtakarítás is elérhető.1

SPECIÁLIS OPCIÓK

•  Előmosás opció – Csak erősen szennyezett ruhanemű ese-
tén (például homok, szemcsés szennyeződés) válassza.  
A mosási ciklus időtartamát kb. 15 perccel hosszabbítja meg.

•  Hidegmosás opció – A készülék a vizet legfeljebb 20 °C-ra 
melegíti fel. Olyan kényes darabokhoz alkalmas, amelyek-
nél a kezelési címkén az ajánlott hőmérséklet max. 30 °C.

•  Késleltetett indítás – Állítsa be a mosóprogram indítását 
olyan időpontra, amikor az a legkényelmesebb vagy leg- 
előnyösebb. Az időzítő segítségével akár 23 órával is kés-
leltetheti a program indítását.

•  Programozott befejezés – Állítsa be, hogy mikor szeretné 
kivenni a ruhákat a mosógépből! A készülék ennek az idő-
pontnak és a többi beállított értéknek megfelelően indít-
ja el a mosást.

•  „Rapid” gyorsmosás opció – Gyorsabb mosást tesz lehe-
tővé a program időtartamának lerövidítésével. Csak eny-
hén szennyezett ruhaneműhöz ajánlott.

•  Intenzív öblítés – Az intenzív öblítés opció használatakor 
több öblítővíz kerül felhasználásra, és az öblítési ciklusok 
is hosszabbak. Érzékeny bőrűek ruháinak vagy babaruhák 
mosásakor praktikus.

•  Vasaláskönnyítő opció – A Whirlpool vasaláskönnyítő op-
ció gyengédebb centrifugázással és öblítéssel kezeli a ru-
hát. Az anyag kevésbé gyűrődik és ráncolódik, ezért köny-
nyebben és gyorsabban vasalható.

•  Szennyezettségi szint állítása – Három fokozatba állítható a 
szennyezettségi szint (enyhén, közepesen illetve erősen), mely 
alapján a mosógép beállítja az ideális mosási időtartamot.

•  Öblítőstop – Az opció használatával a ruhaneműk az utol-
só öblítővízben maradnak addig, amíg el nem indítja a 
befejező centrifugálási ciklust. 

•  Mosószeradagolási javaslat – A mosószer a legdrágább ele-
me a mosásnak, mégis sokszor indokolatlanul sokat haszná-
lunk belőle, ami felesleges költséget, túlzott környezeti ter-
helést, többlet vízfogyasztást (a plusz öblítés miatt) és a 
programidő-növekedését jelent. A Whirlpool egyes mosó-
gépei a vízkeménység, a ruhatípus, mosószertípus, a szeny-
nyezettségi szint és a ruhamennyiség alapján javaslatot tesz-
nek a megfelelő mennyiségű mosószer adagolására.  
A kijelzőn megjelenik a mosószer ml-ben meghatározott 
ajánlott mennyisége. Így elkerülhető a túladagolás, amivel 
nemcsak pénzt takarítunk meg, de a környezetet is kíméljük.

•  Clean+ - folttisztító opció – Ez a speciális program opti-
malizálja a folttisztító egyes aktív összetevőinek haté-
konyságát, segít megszabadulni a makacs foltoktól még 
alacsony hőmérsékleteken is.

Stain 15° folteltávolítás – A foltok kezelése nem lehet 
probléma többé! A Whirlpool mosógépek az olyan ma-
kacs szennyeződések eltávolításában is segítséget nyújta-
nak, mint a sár, vér, tojás és kávé, a Stain 15° funkcióknak 
köszönhetően.

Meleg befejezés – A program egy meleg öblítési szakasz-
szal zárul. Fellazítja a ruhanemű rostjait, így a ruhanemű 
kellemes meleg érzetűlesz, amikor kiveszi röviddel a prog-
ram vége után.

•  Colour 15° opció - Segít megóvni a ruhaneműk színét és 
kíméli a ruhaneműket azáltal, hogy hideg vízben mossa 
őket (15 °C). Megspórolja a víz felmelegítésére használt 
energiát, ugyanakkor jó mosási eredményt biztosít. Enyhén 
szennyezett, színes, folt nélküli mosnivalóhoz megfelelő.

•  Erős szennyeződés - Segít megtisztítani az erősen szeny-
nyezett, foltos ruhaneműt a folteltávolító adalékok haté-
konyságának optimalizálásával. 

Általános jellemzők

1  A maximális adagot és az 1 kg-os adagot összehasonlítva 6. Érzék programmal

VÁLTOZATOS PROGRAMVÁLASZTÉK

•  Napi 40 °C kevert program – A Napi 40 °C program a napi 
általános igényekhez készült: vegyes pamut és szintetikus 
szálú ruhák mosása 40 °C-on mindössze 60 perc alatt tö-
kéletes eredménnyel.

•  Antibakteriális program – Ez a program 80 °C-on vagy an-
nál magasabb hőmérsékleten megöli a baktériumok 
99,999%-át, ezért tökéletes választás ágynemű, gyermek-
ruházat vagy bármely egyéb, olyan mosnivaló számára, 
amelyet valóban fertőtleníteni kell. (A 2001. novemberi NF 
EN 13697 szabvány módszertanához hasonlóan tesztelve.)

•  Gyapjú és kézimosás programok – Mostantól nyugodtan 
beteheti a gépbe a gyapjúból, selyemből, lenvászonból 
és viszkózból készült ruhákat is. A Woolmark „gépben 
mosható” vagy „kézzel mosandó” jelzéssel ellátott ruhák 
már biztonságosan moshatók ezekkel a programokkal, 
amelyet a The Woolmark Company társaság is tesztelt és 
jóváhagyott.

•  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.

•  Nagyméretű ruhák program – Ezzel a speciális program-
mal a hatalmas dobnak köszönhetően egyetlen nagyobb 
mosnivalót, például paplant is betehet a mosógépbe. Mű-
szálas szövetekből készült takarók, tollal, poliészterrel vagy 
más műszállal megtöltött ágytakarók, hálózsákok, fürdő-
szobaszőnyegek és hasonló darabok mosásához ajánljuk.

•  Speed ’15 időtakarékos program – Van, amikor gyorsan 
kell elintézni bizonyos dolgokat. A 15 perces gyorsmosás 
programmal időt takaríthat meg: az enyhén szennyezett 
ruhaneműt mindössze 15 perc alatt kimossa.

• 
30’

30’ GYORSMOSÁS – Pamutból, műszálból és ezek keveré-
kéből készült, enyhén szennyezett ruhanemű. Frissítő 
program foltmentes ruhaneműkhöz.

• Színes ruházat – Segít a színek megőrzésében a pamut-
ból, műszálból vagy ezek keverékéből készült, enyhén 
szennyezett ruhaneműk esetében.

SPECIÁLIS PROGRAMOK

My program – A My Program gomb mögé 8 különleges 
program van elrejtve: ing, paplan, ágynemű, kasmír, sport 
ruházat, farmer, babaruha vagy minimális töltet (1kg) mosása. 

Általános jellemzők
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FSCR 90423

ALAPTULAJDONSÁGOK
• ZEN technológia™ - extra csendes motor
• 9 kg kapacitás
• A+++-20% energiaosztály
• Max. 1400 fordulat/perc
• Supreme Care mosódob és emelőlapátok
• SoftMove™ dobmozgás
• 6. Érzék funkció
• U1 kijelző (programidő kijelzése)
• Gyerekzár
• 
OPCIÓK
Colours 15°C (15 °C mosás), FreshCare™ 
(ruhalazítás opció), mosószeradagolási ja-
vaslat, késleltetett indítás, állítható hőmér-
séklet és centrifuga szint, előmosás, meleg 
befejezés, Stain 15°C (15 °C folteltávolítás), 
erős szennyeződés, intenzív öblítés,  

„Rapid” gyorsmosás (gyorsabb mosás)

PROGRAMOK 
EcoPamut, Pamut, napi vegyes, műszál, 
kímélő mosás, gyapjú, színes ruhák, 30’ 
gyorsmosás, öblítés és centrifugálás, csak 
centrifugálás

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás: 174 kWh
• Éves vízfogyasztás: 10800 l
• Mosási zajszint: 49 dBA
• Centrifugazajszint: 69 dBA
• Méretek: 850x595x640 

(mag.x szél.x mély.) (mm)

SUPREME CARE ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK

9
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FSCR 80421

ALAPTULAJDONSÁGOK
• ZEN technológia™ - extra csendes motor
• 8 kg kapacitás
• A+++-10% energiaosztály
• Max. 1400 fordulat/perc
• Supreme Care mosódob és emelőlapátok
• SoftMove™ dobmozgás
• 6. Érzék funkció
• U1 kijelző (programidő kijelzése)
• Gyerekzár 

OPCIÓK
Colours 15°C (15 °C mosás), FreshCare™ 
(ruhalazítás opció), mosószeradagolási ja-
vaslat, késleltetett indítás, állítható hőmér-
séklet és centrifuga szint, előmosás, meleg 
befejezés, Stain 15°C (15 °C folteltávolítás), 
erős szennyeződés, intenzív öblítés,  

„Rapid” gyorsmosás (gyorsabb mosás)

PROGRAMOK
EcoPamut, Pamut, napi vegyes, műszál, 
kímélő mosás, gyapjú, színes ruhák, 30’ 
gyorsmosás, öblítés és centrifugálás, csak 
centrifugálás 

MŰSZAKI ADATOK 
• Éves energiafogyasztás: 177 kWh
• Éves vízfogyasztás: 9900 l
• Mosási zajszint: 49 dBA
• Centrifugazajszint: 69 dBA
• Méretek: 850 x 595 x 610 

(mag.x szél.x mély.) (mm)

SUPREME CARE ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK

FSCR 80411

ALAPTULAJDONSÁGOK
• BPM - Sense Inverter extra csendes motor
• 8 kg kapacitás
• A+++ energiaosztály
• Max. 1400 fordulat/perc
• Supreme Care mosódob és emelőlapátok
• SoftMove™ dobmozgás
• 6. Érzék funkció
• U1 kijelző (programidő kijelzése)
• Gyerekzár

OPCIÓK
Colours 15°C (15 °C mosás), FreshCare™ 
(ruhalazítás opció), mosószeradagolási ja-
vaslat, késleltetett indítás, állítható hőmér-
séklet és centrifuga szint, előmosás, meleg 
befejezés, Stain 15°C (15 °C folteltávolítás), 
erős szennyeződés, intenzív öblítés,  

„Rapid” gyorsmosás (gyorsabb mosás)

PROGRAMOK
EcoPamut, Pamut, napi vegyes, műszál, 
kímélő mosás, gyapjú, színes ruhák, 30’ 
gyorsmosás, öblítés és centrifugálás, csak 
centrifugálás

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás: 196 kWh
• Éves vízfogyasztás: 9900 l
• Mosási zajszint: 53 dBA
• Centrifugazajszint: 73 dBA
• Méretek: 850 x 595 x 610  

(mag.x szél.x mély.) (mm)

20
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a motorra

10
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FSCR 12440

ALAPTULAJDONSÁGOK
• ZEN technológia™ - extra csendes motor
• 12 kg kapacitás
• A+++-60% energiaosztály
• Max. 1400 fordulat/perc
• Precision Clean™ vízpermetezés
• Supreme Care mosódob és emelőlapátok
• SoftMove™ dobmozgás
• Precision Dose™ mosószeradagolás
• Magasított készülék (15 cm)
• 6. Érzék funkció
• U3 kijelző (szöveges, piktogramos multi-

funkciós kijelző) + EcoMonitor (energia- 
és vízfelhasználást jelző LED kijelző)

• Dobvilágítás
• Gyerekzár

OPCIÓK
Colours 15°C, FreshCare™, mosószeradagolá-
si javaslat, programozott befejezés, állítható 
hőmérséklet és centrifuga szint, előmosás, 
meleg befejezés, Stain 15°C, erős szennyező-
dés, intenzív öblítés, “Rapid” gyorsmosás 

PROGRAMOK 
EcoPamut, Pamut, napi vegyes, műszál, 
kímélő mosás, gyapjú, színes ruhák, 30’ 
gyorsmosás, öblítés és centrifugálás, csak 
centrifugálás, vízleeresztés, My program

MŰSZAKI ADATOK
• Mosási zajszint: 48 dBA
• Centrifugazajszint: 69 dBA
• Méretek: 850 + 150 x 595 x 640 

(mag.x szél.x mély.) (mm)
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FSCR 90430

FSCR 80432

ALAPTULAJDONSÁGOK
• ZEN technológia™ - extra csendes motor
• 9 kg kapacitás
• A+++-50% energiaosztály
• Max. 1400 fordulat/perc
• Precision Clean™ vízpermetezés
• Supreme Care mosódob és emelőlapátok
• SoftMove™ dobmozgás
• 6. Érzék funkció
• U2 kijelző (rövid szöveg és programidő 

kijelzése) + EcoMonitor (energia- és 
vízfelhasználást jelző LED kijelző

• Gyerekzár

OPCIÓK
Colours 15°C (15 °C mosás), FreshCare™ (ru-
halazítás opció), mosószeradagolási javaslat, 
programozott befejezés, állítható hőmér-

ALAPTULAJDONSÁGOK
• ZEN technológia™ - extra csendes motor
• 8 kg kapacitás
• A+++-50% energiaosztály
• Max. 1400 fordulat/perc
• Precision Clean™ vízpermetezés
• Supreme Care mosódob és emelőlapátok
• SoftMove™ dobmozgás
• 6. Érzék funkció
• U2 kijelző (rövid szöveg és programidő 

kijelzése) + EcoMonitor (energia- és 
vízfelhasználást jelző LED kijelző

• Gyerekzár

OPCIÓK
Colours 15°C (15 °C mosás), FreshCare™ 
(ruhalazítás opció), mosószeradagolási 
javaslat, programozott befejezés, állítható 

séklet és centrifuga szint, előmosás, meleg 
befejezés, Stain 15°C (15 °C folteltávolítás), 
erős szennyeződés, intenzív öblítés, “Rapid” 
gyorsmosás (gyorsabb mosás)

PROGRAMOK
EcoPamut, Pamut, napi vegyes, műszál, kímé-
lő mosás, gyapjú, színes ruhák, 30’ gyorsmo-
sás, öblítés és centrifugálás, csak centrifugálás, 
vízleeresztés, My program

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás: 109 kWh
• Éves vízfogyasztás: 9300 l
• Mosási zajszint: 48 dBA
• Centrifugazajszint: 68 dBA
• Méretek: 850x595x640 

(mag.x szél.x mély.) (mm)

hőmérséklet és centrifuga szint, előmosás, 
meleg befejezés, Stain 15°C (15°C folteltá-
volítás), erős szennyeződés, intenzív öblí-
tés, „Rapid” gyorsmosás (gyorsabb mosás)

PROGRAMOK 
EcoPamut, Pamut, napi vegyes, műszál, 
kímélő mosás, gyapjú, színes ruhák, 30’ 
gyorsmosás, öblítés és centrifugálás, csak 
centrifugálás, vízleeresztés, My program

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás: 98 kWh
• Éves vízfogyasztás: 8500 l
• Mosási zajszint: 48 dBA
• Centrifugazajszint: 66 dBA
• Méretek: 850x595x610 

(mag.x szél.x mély.) (mm)
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A kiterjeszett garancia regisztrációhoz kötött, további 
részletek a regisztracio.whirlpool.hu oldalon találhatók.

A kiterjeszett garancia regisztrációhoz kötött, további 
részletek a regisztracio.whirlpool.hu oldalon találhatók.
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AWO/C 7420 S

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 6. Érzék Színek funkció 

Colours15°C opcióval
• 7 kg kapacitás
• Max. 1200 fordulat/perc
• A+++ energiaosztály
• SDD 5 - Smart Digitális kijelző és EcoMonitor 

OPCIÓK 
Előmosás, programozott befejezés, 
állítható hőmérséklet- (15-95 °C), 
centrifuga- és szennyezettségi szint; 
„Rapid” gyorsmosás, intenzív öblítés, 
öblítőstop, mosószeradagolási javaslat

PROGRAMOK 
Kevert; pamut; műszál; kímélő; gyapjú/
kézi mosás; fehérek; világos színek; sötét 
színek; AquaEco (19 literes víztakarékos 
program); 15 perces gyorsmosás; 
EcoPamut; öblítés és centrifugálás; 
csak centrifugálás, farmer 

MŰSZAKI ADATOK 
• Éves energiafogyasztás: 171 kWh
• Éves vízfogyasztás: 9900 l
• Mosási zajszint: 59 dBA
• Centrifugazajszint: 75 dBA
• Méretek: 845x595x575 

(mag.x szél.x mély.) (mm)

ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK

7

AWO/C 6104

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 6. Érzék funkció
• 6 kg kapacitás
• A++ energiaosztály
• Max. 1000 fordulat/perc
• SDD3 - Smart Digitális kijelző

OPCIÓK
Előmosás, késleltetett indítás, állítható 
centrifuga szint, „Rapid” gyorsmosás, inten-
zív öblítés, Clean+ (folttisztító), öblítőstop, 
vasaláskönnyítés

PROGRAMOK 
Kevert, pamut, műszál, kímélő, gyapjú/kézi 
mosás, fehérek, világos színek, sötét színek, 
AquaEco (19 literes víztakarékos program), 

15 perces gyorsmosás, EcoPamut, öblítés 
és centrifugálás, csak centrifugálás és 
farmer program

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás: 170 kWh
• Éves vízfogyasztás: 9272 l
• Mosási zajszint: 59 dBA
• Centrifugazajszint: 74 dBA
• Méretek: 845x595x520 

(mag.x szél.x mély.) (mm)

ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK

6

AWO/C 6304

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 6. Érzék funkció
• 6 kg kapacitás
• Max. 1200 fordulat/perc
• A+++ energiaosztály
• SDD 3 - Smart Digitális kijelző  

OPCIÓK 
Előmosás, késleltetett indítás, állítható 
centrifugaszint, „Rapid” gyorsmosás, 
intenzív öblítés, Clean+ (folttisztító), 
öblítőstop, vasaláskönnyítés

PROGRAMOK 
Kevert, pamut, műszál, kímélő, gyapjú/kézi 
mosás, fehérnemű, 15 perces gyorsmosás, 
EcoPamut, öblítés és centrifugálás, csak 
centrifugálás, vízleeresztés 

MŰSZAKI ADATOK 
• Éves energiafogyasztás: 147 kWh
• Éves vízfogyasztás: 8200 l
• Mosási zajszint: 59 dBA
• Centrifugazajszint: 77 dBA
• Méretek: 845x595x520 

(mag.x szél.x mély.) (mm)

6

FSCR 70413

ALAPTULAJDONSÁGOK
• BPM - Sense Inverter extra csendes motor
• 7 kg kapacitás
• A+++ energiaosztály
• Max. 1400 fordulat/perc
• Supreme Care mosódob és emelőlapátok
• SoftMove™ dobmozgás
• 6. Érzék funkció
• U1 kijelző (programidő kijelzése)
• Gyerekzár

OPCIÓK
Colours 15°C (15 °C mosás), FreshCare™ 
(ruhalazítás opció), mosószeradagolási ja-
vaslat, késleltetett indítás, állítható hőmér-
séklet és centrifuga szint, előmosás, meleg 
befejezés, Stain 15°C (15 °C folteltávolítás), 
erős szennyeződés, intenzív öblítés,  

„Rapid” gyorsmosás (gyorsabb mosás)

PROGRAMOK
EcoPamut, Pamut, napi vegyes, műszál, 
kímélő mosás, gyapjú, színes ruhák, 30’ 
gyorsmosás, öblítés és centrifugálás, csak 
centrifugálás

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás: 175 kWh
• Éves vízfogyasztás: 9300 l
• Mosási zajszint: 53 dBA
• Centrifugazajszint: 73 dBA
• Méretek: 850 x 595 x 610  

(mag.x szél.x mély.) (mm)
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AWO/C 91400 és AWO/C 81400

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 6. Érzék Színek funkció 

Colours15°C opcióval
• 9 kg / 8 kg kapacitás
• Max. 1400 fordulat/perc
• A+++ energiaosztály
• SDD 5 - Smart Digitális kijelző és EcoMonitor 

OPCIÓK 
Előmosás, programozott befejezés, 
állítható hőmérséklet- (15-95 °C), 
centrifuga- és szennyezettségi szint; 
„Rapid” gyorsmosás, intenzív öblítés, 
öblítőstop, mosószeradagolási javaslat

PROGRAMOK 
Kevert, pamut, műszál, kímélő, gyapjú/
kézi mosás, fehérek, világos színek, sötét 
színek, AquaEco (19 literes víztakarékos 
program), 15 perces gyorsmosás, 
EcoPamut, öblítés és centrifugálás, 
csak centrifugálás, farmer 

MŰSZAKI ADATOK 
• Éves energiafogyasztás: 215 / 193 kWh
• Éves vízfogyasztás: 10800 / 11000 l
• Mosási zajszint: 59 dBA
• Centrifugazajszint: 77 dBA
• Méretek: 845x595x550 

(mag.x szél.x mély.) (mm)

9 8

AWO/C 91200 és AWO/C 81200 

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 6. Érzék Színek funkció 

Colours15°C opcióval
• 9 kg / 8 kg kapacitás
• Max. 1200 fordulat/perc
• A+++ energiaosztály
• SDD 5 - Smart Digitális kijelző és EcoMonitor 

OPCIÓK 
Előmosás, programozott befejezés, 
állítható hőmérséklet- (15-95 °C), 
centrifuga- és szennyezettségi szint;  
„Rapid” gyorsmosás, intenzív öblítés, 
öblítőstop, mosószeradagolási javaslat, 
Clean+ (folttisztító)

PROGRAMOK 
Kevert, pamut, műszál, kímélő, gyapjú/
kézi mosás, fehérek, világos színek, sötét 
színek, AquaEco (19 literes víztakarékos 
program), 15 perces gyorsmosás, 
EcoPamut, öblítés és centrifugálás, 
csak centrifugálás és farmer program 

MŰSZAKI ADATOK 
• Éves energiafogyasztás: 215 / 193 kWh
• Éves vízfogyasztás: 10800 / 11000 l
• Mosási zajszint: 59 dBA
• Centrifugazajszint: 74 dBA
• Méretek:  845x595x550 

(mag.x szél.x mély.) (mm)

9 8

A kiterjeszett garancia regisztrációhoz kötött, további 
részletek a regisztracio.whirlpool.hu oldalon találhatók.
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KESKENY ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK

AWS 71400

AWS 71200

AWS 71000

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 6. Érzék Színek funkció 

Colours15°C opcióval
• 7 kg kapacitás
• Max. 1400 fordulat/perc
• A+++ energiaosztály
• SDD 5 - Smart Digitális kijelző és EcoMonitor 

OPCIÓK 
Előmosás, programozott befejezés, 
állítható hőmérséklet- (15-95 °C), 
centrifuga- és szennyezettségi szint; 
„Rapid” gyorsmosás, intenzív öblítés, 
öblítőstop, mosószeradagolási javaslat

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 6. Érzék Színek funkció 

Colours15°C opcióval
• 7 kg kapacitás
• Max. 1200 fordulat/perc
• A+++ energiaosztály
• SDD 5 - Smart Digitális kijelző és EcoMonitor 

OPCIÓK 
Előmosás, programozott befejezés, 
állítható hőmérséklet- (15-95 °C), 
centrifuga- és szennyezettségi szint;  
„Rapid” gyorsmosás, intenzív öblítés, 
öblítőstop, mosószeradagolási javaslat

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 6. Érzék Színek funkció 

Colours15°C opcióval
• 7 kg kapacitás
• Max. 1000 fordulat/perc
• A+++ energiaosztály
• SDD 3 - Smart Digitális kijelző és EcoMonitor 

OPCIÓK 
Előmosás, késleltetett indítás, állítható 
centrifugaszint, „Rapid” gyorsmosás, 
intenzív öblítés, Clean+ (folttisztító), 
öblítőstop, vasaláskönnyítés

PROGRAMOK 
Kevert, pamut, műszál, kímélő, gyapjú/
kézi mosás, fehérek, világos színek, sötét 
színek, AquaEco (19 literes víztakarékos 
program), 15 perces gyorsmosás, 
EcoPamut, öblítés és centrifugálás, 
csak centrifugálás, farmer 

MŰSZAKI ADATOK 
• Éves energiafogyasztás: 174 kWh
• Éves vízfogyasztás: 8800 l
• Mosási zajszint: 59 dBA
• Centrifugazajszint: 77 dBA
• Méretek: 845x595x450 

(mag.x szél.x mély.) (mm)

PROGRAMOK 
Kevert, pamut, műszál, kímélő, gyapjú/
kézi mosás, fehérek, világos színek, sötét 
színek, AquaEco (19 literes víztakarékos 
program), 15 perces gyorsmosás, 
EcoPamut, öblítés és centrifugálás, 
csak centrifugálás, farmer 

MŰSZAKI ADATOK 
• Éves energiafogyasztás: 174 kWh
• Éves vízfogyasztás: 8800 l
• Mosási zajszint: 59 dBA
• Centrifugazajszint: 75 dBA
• Méretek: 845x595x450 

(mag.x szél.x mély.) (mm)

PROGRAMOK 
Kevert, pamut, műszál, kímélő, gyapjú/
kézi mosás, fehérek, világos színek, sötét 
színek, 15 perces gyorsmosás, EcoPamut, 
öblítés és centrifugálás, csak centrifugálás 

MŰSZAKI ADATOK 
• Éves energiafogyasztás: 174 kWh
• Éves vízfogyasztás: 8800 l
• Mosási zajszint: 59 dBA
• Centrifugazajszint: 74 dBA
• Méretek: 845x595x450 

(mag.x szél.x mély.) (mm)

7

7

7

AWSC 61200

AWSX 63213

AWS 63213

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 6. Érzék Színek funkció 

Colours15°C opcióval
• 6 kg kapacitás
• Max. 1200 fordulat/perc
• A+++ energiaosztály
• SDD 5 - Smart Digitális kijelző és EcoMonitor 

OPCIÓK 
Előmosás, késleltetett indítás, állítható 
hőmérséklet- (15-95 °C), centrifuga- 
és szennyezettségi szint; „Rapid” 
gyorsmosás, intenzív öblítés, öblítőstop, 
mosószeradagolási javaslat

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 6. Érzék Színek funkció 

Colours15°C opcióval
• 6 kg kapacitás
• Max. 1200 fordulat/perc
• A+++ energiaosztály
• SDD 3 - Smart Digitális kijelző és EcoMonitor 

OPCIÓK 
Előmosás, késleltetett indítás, állítható 
centrifugaszint, „Rapid” gyorsmosás, inten-
zív öblítés, öblítőstop, Clean+ (folttisztító 
opció), vasaláskönnyítés

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 6. Érzék Színek funkció 

Colours15°C opcióval
• 6 kg kapacitás
• Max. 1200 fordulat/perc
• A+++ energiaosztály
• SDD 3 - Smart Digitális kijelző és EcoMonitor 

OPCIÓK 
Előmosás, késleltetett indítás, állítható 
centrifuga szint, „Rapid” gyorsmosás, inten-
zív öblítés, öblítőstop, Clean+ (folttisztító 
opció), vasaláskönnyítés

PROGRAMOK 
Kevert, pamut, műszál, kímélő, gyapjú/
kézi mosás, fehérek, világos színek, sötét 
színek, 15 perces gyorsmosás, EcoPamut, 
öblítés és centrifugálás, csak centrifugálás, 
farmer 

MŰSZAKI ADATOK 
• Éves energiafogyasztás: 147 kWh
• Éves vízfogyasztás: 8500 l
• Mosási zajszint: 59 dBA
• Centrifugazajszint: 75 dBA
• Méretek: 845x595x450 

(mag.x szél.x mély.) (mm)

PROGRAMOK 
Kevert, pamut, műszál, kímélő, gyapjú/
kézi mosás, fehérek, világos színek, sötét 
színek, 15 perces gyorsmosás, EcoPamut, 
öblítés és centrifugálás, csak centrifugálás 

MŰSZAKI ADATOK 
• Éves energiafogyasztás: 147 kWh
• Éves vízfogyasztás: 8500 l
• Mosási zajszint: 59 dBA
• Centrifugazajszint: 75 dBA
• Méretek: 845x595x450 

(mag.x szél.x mély.) (mm)

PROGRAMOK 
Kevert, pamut, műszál, kímélő, gyapjú/
kézi mosás, fehérek, világos színek, sötét 
színek, 15 perces gyorsmosás, EcoPamut, 
öblítés és centrifugálás, csak centrifugálás 

MŰSZAKI ADATOK 
• Éves energiafogyasztás: 147 kWh
• Éves vízfogyasztás: 8500 l
• Mosási zajszint: 59 dBA
• Centrifugazajszint: 75 dBA
• Méretek: 845x595x450 

(mag.x szél.x mély.) (mm)

6

6

6

KESKENY ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK
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AWS 63013

AWS 51212

AWS 51012

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 6. Érzék Színek funkció 

Colours15°C opcióval
• 6 kg kapacitás
• Max. 1000 fordulat/perc
• A+++ energiaosztály
• SDD 3 - Smart Digitális kijelző és EcoMonitor 

OPCIÓK  
Előmosás, késleltetett indítás, állítható 
centrifugaszint, „Rapid” gyorsmosás, 
intenzív öblítés, öblítőstop, Clean+ 
(folttisztító opció), vasaláskönnyítés

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 6. Érzék funkció
• 5 kg kapacitás
• Max. 1200 fordulat/perc
• A++ energiaosztály
• SDD 3 - Smart Digitális kijelző és EcoMonitor 

OPCIÓK  
Előmosás, késleltetett indítás, állítható 
centrifugaszint, „Rapid” gyorsmosás, 
intenzív öblítés, öblítőstop, Clean+ 
(folttisztító opció), vasaláskönnyítés, 
hideg mosás

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 6. Érzék funkció
• 5 kg kapacitás
• Max. 1000 fordulat/perc
• A++ energiaosztály
• SDD 3 - Smart Digitális kijelző és EcoMonitor 

OPCIÓK 
Előmosás, késleltetett indítás, állítható 
centrifugaszint, „Rapid” gyorsmosás, 
intenzív öblítés, öblítőstop, Clean+ 
(folttisztító opció), vasaláskönnyítés, 
hideg mosás

PROGRAMOK  
Kevert, pamut, műszál, kímélő, gyapjú/
kézi mosás, fehérek, világos színek, sötét 
színek, 15 perces gyorsmosás, EcoPamut, 
öblítés és centrifugálás, csak centrifugálás 

MŰSZAKI ADATOK 
• Éves energiafogyasztás: 147 kWh
• Éves vízfogyasztás: 8500 l
• Mosási zajszint: 59 dBA
• Centrifugazajszint: 74 dBA
• Méretek: 845x595x450 

(mag.x szél.x mély.) (mm)

PROGRAMOK  
Kevert, pamut, műszál, kímélő, gyapjú/kézi 
mosás, 30 perces gyorsmosás, EcoPamut, 
öblítés és centrifugálás, csak centrifugálás, 
farmer 

MŰSZAKI ADATOK 
• Éves energiafogyasztás: 148 kWh
• Éves vízfogyasztás: 7400 l
• Mosási zajszint: 59 dBA
• Centrifugazajszint: 75 dBA
• Méretek: 845x595x450 

(mag.x szél.x mély.) (mm)

PROGRAMOK 
Kevert, pamut, műszál, kímélő, gyapjú/kézi 
mosás, 30 perces gyorsmosás, EcoPamut, 
öblítés és centrifugálás, csak centrifugálás, 
farmer 

MŰSZAKI ADATOK 
• Éves energiafogyasztás: 148 kWh
• Éves vízfogyasztás: 7400 l
• Mosási zajszint: 59 dBA
• Centrifugazajszint: 74 dBA
• Méretek: 845x595x450 

(mag.x szél.x mély.) (mm)

6

5

5

KESKENY ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK

DES 809 Mosógép-vízkőmentesítő, 250 g                                                                                                             

Eltávolítja a vízkőlerakódásokat, ezzel javítja a mosogatógép tisztítási haté-
konyságát valamint növeli készüléke élettartamát. Használata 6 hónapon-
ként javasolt.

AFR 302 PowerFresh Mosógéptisztító-tabletta, 3 db                                                                      

WPRO Powerfresh behatol készüléke nehezen elérhető részeire (például az 
ajtó gumitömítése), feloldja és megszünteti a lerakódásokat valamint a kel-
lemetlen szagokat a mosógépben. Használata legalább havonta ajánlott, 
hogy mosógépe mindig friss és tiszta legyen.

Mosózsákok                                                                                                   
 
Védik a kényes ruhadarabokat mosás közben. Cipzáras kialakításúak.

WAS 100 Mosózsák, fehérneműnek

WAS 500 Mosózsák, 50x40 cm

WAS 600 Mosózsák, 60x60 cm

WAS 700 Mosózsák, cipőnek

A WHIRLPOOL AJÁNLÁSÁVAL MEGVÁSÁROLHATÓ WPRO TERMÉKEK

A WPro termékekről szóló további információért  vagy a termékek megvásárlásáért keresse fel www.whirlpoolszerviz.hu oldalt!
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3Dry 
Technológia™
a kíméletes 
szárításért
A lágy levegőáramlás és a jól 
látható, exkluzív dobkialakítás, 
az innovatív bordázat biztosítja 
a hatékony és kíméletes 
szárítást és, hogy a ruhák 
lágy tapintásúak legyenek. 
A különböző intelligens 
technológiák ötvözése 
mindegyik szárítási programnál 
a lehető legjobb eredményt 
biztosítja.

SoftMove™: 
anyagtípusok 
szerinti 
dobmozgás
A SoftMove™ különböző anyag-
típusok szerinti dobmozgásának 
köszönhetően minden ruhane-
mű (anyag, szín és forma) szá-
mára tökéletes gondoskodást 
nyújt. Kímélő, mégis hatékony 
szárítás ruhái számára.

Supreme Care szárítógépek: 
kiemelkedő szárítási 

eredménnyel
 

Ecomonitor 
Programválasztáskor az Eco-
Monitor rendszer tájékoztatást 
nyújt a beállított program 
energiafogyasztásáról, így segít 
Önnek a legenergiatakaréko-
sabb program kiválasztásában. 
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SUPREME CARE TECHNOLÓGIA

Szabadalmaztatott levegő áramoltató rendszer, mely biztosítja az 
egyenletes és kíméletes ruhaszárítást.

3DRY TECHNOLÓGIA™

A jól látható, exkluzív dobkialakítás és innovatív bordázat biztosítja 
a hatékony és kíméletes szárítást és, hogy a ruhák lágy tapintásúak 
legyenek. A különböző intelligens technológiák ötvözése minde-
gyik szárítási programnál a lehető legjobb eredményt biztosítja.

A LEGJOBB GYAPJÚ PROGRAM A PIACON2

A Wool Excellence, speciális gyapjú program (45-50°), amely biz-
tosítja a legkényesebb ruhaneműk biztonságos szárítását is. Gyors 
és kíméletes, egyenletes szárítást biztosít. Nincs szükség speciális 
eszközök pl. gyapjúszárító kosár használatára. 

STEAMCARE

Tökéletes, mégis kímélő szárítás. Az egyedi gőz opció használatá-
val csökken a ruhák gyűrődése és könnyedebbé, gyorsabbá válik 
a vasalás. Fedezze fel a gőz természetes erejét! A gőzölés opció a 
pamutból, műszálas anyagokból és ezek keverékéből készült ruha-
nemű esetén minimálisra csökkenti a gyűrődéseket egy kiegészítő 
nedvesítő fázis hozzáadásával, amely a szárítási ciklus végén fut le.

SOFT MOVE

A SoftMove™ különböző anyagtípusok szerinti dobmozgásának 
köszönhetően minden ruhanemű (anyag, szín és forma) számára 
tökéletes gondoskodást és ruhaszárítást nyújt. 

HŐSZIVATTYÚS TECHNOLÓGIA

A legmodernebb Whirlpool szárítógépek hőszivattyús technoló-
giával rendelkeznek, melyek energiafelhasználása így jóval alacso-
nyabb a klasszikus kondenzációs szárítógépekéhez képest.

A hőszivattyús technológiával rendelkező Supreme Care szárító-
gépekre 10 év garanciát1 vállalunk a motorra. 

IDŐZÍTETT SZÁRÍTÁS

Időzített szárítási program. A program időtartama a Szárítási idő 
opciónál adható meg. Minden, szárítógépben szárítható anyagtí-
pushoz. Beállítható egy kiegészítő, rövid szárítási ciklus, amely a 
program végén fut le.

Supreme Care szárítógépek
Általános jellemzők

SteamCare

1 A garancia regisztrációhoz kötött. 
További részletek a regisztracio.whirlpool.hu oldalon.

2 A svájci független kutatóintézet Swiss Institute Swissatest Testmaterialien AG által 
végzett tesztelés (Teszt riport szám: Nr. 20130292) kimutatta, hogy a Whirlpool 
technológiája biztosítja a legjobb szárítási eredményt a szárítható gyapjú esetén a 
használati utasításban ajánlott töltet esetén. (2014 augusztusi eredmény).

PROGRAMOK MINDEN IGÉNYRE

A 6. Érzék szárítógépek minden igényre kínálnak megfelelő prog-
ramot és egyedi opciót. Az intelligens 6. Érzék technológia a ru-
hamennyiség és a kelmetípus alapján minden egyes szárításhoz 
automatikusan meghatározza a tökéletes programot. 

Pamut program esetében 4 szárítási szintet különböztethetünk 
meg: Nagyon száraz, Szekrényszáraz+, Szekrényszáraz és Vasalás-
száraz.

ECO Pamut program: Energiafogyasztás szempontjából ez a leg-
hatékonyabb program a pamut ruhanemű szárításához. Az energi-
acímkén szereplő értékek is erre a programra vonatkoznak.

Szintetikus / műszálas program esetében 3 szárítási szint vá-
lasztható: Nagyon száraz, Szekrényszáraz és Vasalásszáraz.

Ezeken kívül számos speciális programmal rendelkeznek a Whirlpool 
szárítógépek:

• Kímélő: biztonságosan, alacsony hőmérsékleten kezeli a legké-
nyesebb ruhákat is.

• Vegyes töltet: köszönhetően a vegyes töltetre kifejlesztett szá-
rítási programnak, az olyan ruhák, mint pólók, ingek, törölközők, 
alsóneműk és sportruházat, kíméletesen száríthatók együtt.

• Farmer: optimális program pamut, illetve farmer ruházathoz.

• Ing: Pamutból, műszálas anyagokból és ezek keverékéből készült 
ingek és blúzok kímélő szárítása.

• Nagyméretűruha-program: Szárítható hálózsák vagy tollpely-
het tartalmazó ruhadarabok, pl.: sídzseki, overál stb. szárítása sem 
akadály ezzel az új programmal

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

• Sport program: ideális a modern sportruházatnál használt ké-
nyes textilszálakhoz.

• Selyem program: finom, selyem ruhadarabokhoz készült ala-
csony hőmérsékletű program.

• Szellőztetés: a készülék 30 percen keresztül a levegő melegítése 
nélkül szellőzteti és levegőzteti a ruhákat.

• Törülköző: Vastag anyagból készült, pamut ruhanemű, például 
frottírtörülköző szárításához.

• Szabadidőruha: Szárítógépben szárítható szabadidőruha szárí-
tásához.

•Tollkabát: Nagyméretű ruhanemű, például tollkabát szárításához.

• Mini töltet: Kevés ruhamennyiség gazdaságos szárítása

• Gőz frissítés program: A ruhák gőzzel történő felfrissítéséhez. Ki-
fejezetten a száraz és tiszta, pamutból, műszálas anyagból és ezek 
keverékéből készült utcai ruhadarabok (pl. ing, blúz, nadrág) felfris-
sítéséhez és illatosításához alakították ki.

Általános jellemzők



4140

SUPREME CARE SZÁRÍTÓGÉPEK

HSCX 10440

HSCX 90430

HSCX 80530

ALAPTULAJDONSÁGOK
• Kondenzációs szárító, hőszívattyús 

technológia
• 10 kg kapacitás
• A++ energiaosztály
• 3DRY TECHNOLÓGIA™
• Supreme Care szárítódob és bordázat
• SoftMove™ dobmozgás
• 6. Érzék funkció
• U3 kijelző (érintőszenzoros szöveges kijelző) 

+ EcoMonitor (energiafelhasználást jelző 
LED kijelző)

• Magasított készülék (15cm)
• Csengő
• Dobvilágítás 
 
OPCIÓK  
SteamCare™ (vasaláskönnyítő gőz funkció), 

ALAPTULAJDONSÁGOK
• Kondenzációs szárító, hőszívattyús 

technológia 
• 9 kg kapacitás
• A++ energiaosztály,
• 3DRY TECHNOLÓGIA™
• Supreme Care szárítódob és bordázat
• SoftMove™ dobmozgás
• 6. Érzék funkció
• U2 kijelző (rövid szöveg és programidő ki-

jelzése) + EcoMonitor (energiafelhasználást 
jelző LED kijelző)

• Csengő 

OPCIÓK  
SteamCare™ (vasaláskönnyítő gőz funkció), 
késleltetett indítás, szárazsági szint beállí-
tás, kímélő és gyűrődésgátló opció, „Rapid” 

ALAPTULAJDONSÁGOK
• Kondenzációs szárító, hőszívattyús 

technológia
• 8 kg kapacitás
• A+++ energiaosztály
• 3DRY TECHNOLÓGIA™
• Supreme Care szárítódob és bordázat
• SoftMove™ dobmozgás
• 6. Érzék funkció
• U2 kijelző (rövid szöveg és programidő ki-

jelzése) + EcoMonitor (energiafelhasználást 
jelző LED kijelző)

• Csengő

OPCIÓK 
SteamCare™ (vasaláskönnyítő gőz funkció), 
késleltetett indítás, szárazsági szint beállí-
tás, kímélő és gyűrődésgátló opció, „Rapid” 

késleltetett indítás, szárazsági szint beállí-
tás, kímélő és gyűrődésgátló opció, „Rapid” 
gyorsszárítás (gyorsabb szárítás), túlszárí-
tás elleni védelem

PROGRAMOK 
EcoPamut, Pamut, napi vegyes, műszál, 
kímélő, gyapjú, XXL textilek, szellőztetés, 
gőzöléses frissítés, időprogramok, farmer, 
My program (elmenthető saját program)

MŰSZAKI ADATOK
• Súlyozott éves energiafogyasztás: 280,4 

(kWh/év)
• Kondenzációs hatékonysági osztály: A
• Zajszint (dBA): 65
• Méretek: 845+150x596x659 

(mag.x szél.x mély.) (mm)

gyorsszárítás (gyorsabb szárítás), túlszárí-
tás elleni védelem

PROGRAMOK  
EcoPamut, Pamut, napi vegyes, műszál, 
kímélő, gyapjú, XXL textilek, szellőztetés, 
gőzöléses frissítés, időprogramok, farmer, 
My program (elmenthető saját program)

MŰSZAKI ADATOK
• Súlyozott éves energiafogyasztás: 259 

(kWh/év)
• Kondenzációs hatékonysági osztály: A
• Zajszint (dBA): 65
• Méretek: 845x596x659 

(mag.x szél.x mély.) (mm)

gyorsszárítás (gyorsabb szárítás), túlszárí-
tás elleni védelem

PROGRAMOK  
EcoPamut, Pamut, napi vegyes, műszál, 
kímélő, gyapjú, XXL textilek, szellőztetés, 
gőzöléses frissítés, időprogramok, farmer, 
My program (elmenthető saját program)

MŰSZAKI ADATOK
• Súlyozott éves energiafogyasztás: 176,5 

(kWh/év)
• Kondenzációs hatékonysági osztály: A
• Zajszint (dBA): 65
• Méretek: 845x596x659 

(mag.x szél.x mély.) (mm)
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SteamCare

SUPREME CARE SZÁRÍTÓGÉPEK

HSCX 90420

HSCX 80420

HSCX 70311

ALAPTULAJDONSÁGOK
• Kondenzációs szárító, hőszívattyús 

technológia
• 9 kg kapacitás
• A++ energiaosztály
• Supreme Care szárítódob és bordázat
• SoftMove™ dobmozgás
• 6. Érzék funkció
• U1 kijelző (programidő kijelzése)
• Csengő

OPCIÓK
SteamCare™ (vasaláskönnyítő gőz funkció), 
késleltetett indítás, szárazsági szint beállí-
tás, kímélő és gyűrődésgátló opció, „Rapid” 
gyorsszárítás (gyorsabb szárítás), túlszárí-
tás elleni védelem

ALAPTULAJDONSÁGOK
• Kondenzációs szárító, hőszívattyús 

technológia
• 8 kg kapacitás
• A++ energiaosztály
• Supreme Care szárítódob és bordázat
• SoftMove™ dobmozgás
• 6. Érzék funkció
• U1 kijelző (programidő kijelzése)
• Csengő 

OPCIÓK 
SteamCare™ (vasaláskönnyítő gőz funkció), 
késleltetett indítás, szárazsági szint beállí-
tás, kímélő és gyűrődésgátló opció, “Rapid” 
gyorsszárítás (gyorsabb szárítás), túlszárí-
tás elleni védelem

ALAPTULAJDONSÁGOK
• Kondenzációs szárító, hőszívattyús 

technológia
• 7 kg kapacitás
• A+ energiaosztály
• 6. Érzék funkció
• U1 kijelző (programidő kijelzése)
• Csengő 

OPCIÓK
SteamCare™ (vasaláskönnyítő gőz funkció), 
késleltetett indítás, szárazsági szint beállí-
tás, kímélő és gyűrődésgátló opció, “Rapid” 
gyorsszárítás (gyorsabb szárítás), túlszárí-
tás elleni védelem, ruhalazítás

PROGRAMOK 
EcoPamut, Pamut, napi vegyes, műszál, 
kímélő, gyapjú, XXL textilek, szellőztetés, 
gőzöléses frissítés, időprogramok

MŰSZAKI ADATOK
• Súlyozott éves energiafogyasztás: 259,0 

(kWh/év)
• Kondenzációs hatékonysági osztály: A
• Zajszint (dBA): 65
• Méretek: 845x596x659 

(mag.x szél.x mély.) (mm)

PROGRAMOK 
EcoPamut, Pamut, napi vegyes, műszál, 
kímélő, gyapjú, XXL textilek, szellőztetés, 
gőzöléses frissítés, időprogramok

MŰSZAKI ADATOK
• Súlyozott éves energiafogyasztás: 235,5 

(kWh/év)
• Kondenzációs hatékonysági osztály: A
• Zajszint (dBA): 65
• Méretek: 845x596x659 

(mag.x szél.x mély.) (mm)

PROGRAMOK 
EcoPamut, Pamut, napi vegyes, műszál, 
kímélő, gyapjú, XXL textilek, szellőztetés, 
gőzöléses frissítés, időprogramok

MŰSZAKI ADATOK
• Súlyozott éves energiafogyasztás: 258,0 

(kWh/év)
• Kondenzációs hatékonysági osztály: A
• Zajszint (dBA): 65
• Méretek: 845x596x659 

(mag.x szél.x mély.) (mm)

SteamCare

SteamCare

SteamCare

10
év

garancia
a motorra

10
év

garancia
a motorra

10
év

garancia
a motorra

10
év

garancia
a motorra

10
év

garancia
a motorra
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AZB 788

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

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK 
Eco Monitor, programozott befejezés 
(1-12 óra), maradékidő-kijelzés, LED-jelzés: 
tartályürítés, szűrőtisztítás, hőcserélő- 
tisztítás

OPCIÓK 
3 fokozatba állítható szárítási szint, vasalás-
könnyítés, kímélő szárítás, 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: 502,8 

(kWh/év)
• Zajszint (dBA): 70
• Készülékméret (mm): 845x596x632
• (mag.x szél.x mély.)

SZÁRÍTÓGÉPEK

7

AZB 889

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 6. Érzék funkció
• 8 kg kapacitás
• B energiaosztály
• Kondenzációs szárító
• SDD 5 - Smart Digitális kijelző és EcoMonitor
• Gyermekzár 

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK 
Programozott befejezés (1-12 óra), mara-
dékidő-kijelzés, LED-jelzés: tartályürítés, 
szűrőtisztítás, hőcserélő-tisztítás 

OPCIÓK 
3 fokozatba állítható szárítási szint, vasalás-
könnyítés, kímélő szárítás, 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: 560,4 

(kWh/év)
• Kondenzációs hatékonysági osztály: B
• Zajszint (dBA): 70
• Méretek: 845x596x632 

(mag.x szél.x mély.) (mm)

8

SKS 100 Összeépítő keret, kihúzható rakodópolccal – Univerzális                                                                                      

Segítségével gyorsan, könnyen és biztonságosan rögzítheti szárító- 
gépét a mosógépére. Praktikus kihúzható fiókjának köszönhetően hajlon-
gás nélkül ki- és bepakolhatja szárítógépét. Univerzális, bármely márkájú 
60 x 60 cm-es készülék összeépítéséhez használható.

SKS 200 Összeépítő keret, kihúzható ruhaszárítóval                                                    

Segítségével gyorsan, könnyen és biztonságosan rögzítheti szárítógépét mo-
sógépére. Ideális az új prémium kategóriájú készülékeink összeépítéséhez.

WBA 100 Textillazító-labda szárítógéphez                                                                                      

Használata kevesebb gyűrődést, ezáltal kevesebb vasalnivalót eredményez.

A WHIRLPOOL AJÁNLÁSÁVAL MEGVÁSÁROLHATÓ WPRO TERMÉKEK

A WPro termékekről szóló további információért  vagy a termékek megvásárlásáért keresse fel www.whirlpoolszerviz.hu oldalt!
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INNOVÁCIÓ

Tökéletesen 
cseppmentes 
szárítás
A poharakat egyenesen 
az asztalra teheti 
a mosogatógépből, 
nem kell eltörölgetni, 
mégis cseppmentesen 
ragyogóak.

Még a műanyag 
edények is
Kivételesen tökéletes szárítás 
még műanyag edények esetén 
is, így azokat egyenesen 
a szekrénybe rakhatja.

Nincs 
előmosás
Az intelligens 6. Érzék szenzor 
figyeli a szennyezettség mértékét, 
és annak megfelelően szabályozza 
a 28 nagyteljesítményű vízsugár 
nyomását.

Fedezze fel: N°1   
tisztítás és szárítás 

mindössze 1 óra alatt!1

1  Az 1 órás mosogatás és szárítás programot használva. Belső tesztek 
alapján (2013. októberi állapot). Az 1 órás mosogatás és szárítás 
program nem használható együtt a PowerClean opcióval.
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Az innováció, amely  
forradalmasítja a mosogatást

Harmadik, evőeszköztartó fiók

PowerDry szárítás

Teleszkópos 
sínrendszer

Állítható magasság 
és kivehető felső kosár

PowerClean - 
nagynyomású 
fúvókarendszer

Öntisztító szűrő

Lehajtható tányértartó tüskesorok

PowerDry technológia                                                                               

A PowerDry egy különleges, egyedülálló aktív szárítási technológia, amely 
kiváló szárítási eredményt biztosít, egy zárt rendszernek köszönhetően, 
amely a kondenzáció folyamán eltávolítja a párát a belső térből. A Power-
Dry, mint egy opció, lehetőséget ad a szárítási hatékonyság növelésére. 
A ciklus időtartama lecsökken (a kiválasztott programtól függően akár  
35 perccel is), anélkül, hogy nőne az energiafelhasználás.
A PowerDry használatával tökéletes szárítás érhető el, akár egy óra alatt, 
még a műanyag edényeknél is.

PowerClean technológia                                                                             

A 6. Érzék PowerClean™ olyan újratervezett, célzott vízsugaras rendszer, 
amely még a legmakacsabb szennyeződéseket is eltávolítja a lábasokról, 
serpenyőkről vagy tepsikről anélkül, hogy előöblítésre, áztatásra vagy súro-
lásra lenne szükség. Speciális érzékelők figyelik a mosogatnivalók szennye-
zettségét, és ennek megfelelően szabályozzák a víznyomást a mosogatási 
ciklus alatt.

10 tányérral többet mosogathat                                                                               
 
A Whirlpool egyedülálló PowerClean technológiájával lábosai, serpenyői és 
tepsijei állítva is elhelyezhetők a kosár hátsó részében. Ez a rendszer, az evő-
eszköztartó áthelyezésével, további 10 tányér elhelyezését teszi lehetővé  
a középső és az alsó kosár hátsó részében.
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6 LITERES VÍZFOGYASZTÁS 

Az Eco programmal egy 13 terítékes készlet tökéletes elmosoga-
tásához mindössze 6 liter vízre van szükség. A forradalmi újrahasz-
nosító-rendszernek köszönhetően a készülék az utolsó öblítés vizét 
megszűri, és egy speciális tartályban tárolja, hogy felhasználja azt a 
következő mosogatás előmosogatási ciklusában. A készülék automa-
tikusan leereszti a tartályt, ha a vizet nem használja fel 3 napon belül.

A+++ ENERGIAOSZTÁLY

A PowerDry technológiának köszönhetően nemcsak kiemelkedő 
tisztítási és szárítási eredmény érhető el, hanem maximális energia- 
megtakarítás is. 

ERŐFORRÁS-TAKARÉKOS 
6. ÉRZÉK TECHNOLÓGIA

Sokan szeretnék, ha mosogatógépük kevesebb energiát és vizet 
használna fel, amikor nincs teljesen megpakolva. A Whirlpool 
6. Érzék mosogatógépek ennél is többet tudnak. Intelligens érzé-
kelőkkel rendelkeznek, amelyek mérik a szennyezettség mértékét, 
és az erőforrásokat ehhez igazítják, így akár 50%-os energia-, víz- 
és időmegtakarítást érnek el a 6. Érzék szenzorokkal nem rendel-
kező mosogatógépekhez képest.

FLEXISPACE

Tágas belső tér kompromisszumok nélkül, amely a legjobb megol-
dást kínálja a mindennapi mosogatáshoz.

•  Harmadik, evőeszköztartó fiók: a kifejezetten az evőeszközök, 
tálaló eszközök számára kifejlesztett harmadik kosárba egyszerű a 
bepakolás, maximális rugalmasságot és tökéletes tisztaságot biz-
tosít még a hosszabb kések, merőkanalak számára is. A harmadik, 
evőeszköztartó fiók egyszerűen kivehető.

•  Állítható magasságú és kivehető felső kosár: a moduláris felépí-
tésen alapuló kosarak (tetszőlegesen le- vagy felállítható tányér-
tartó sorok és csészetartók) biztosítják azt, hogy az edényeket a 
legkülönbözőbb módokon helyezze el a belső térben

•  Teleszkópos sínrendszer: lehetővé teszi, hogy a felső kosarat teljes 
egészében kihúzza, ezáltal egyszerűbbé válik a ki- és bepakolás, 
mindeközben pedig maximális stabilitást is biztosít. 

A MOSOGATNIVALÓ KEZELÉSE

•  Multizónás mosogatás: a takarékos, többzónás opció lehetővé teszi, 
hogy csak a felső vagy csak az alsó kosár tartalmát mosogassa el.

•  Féltöltet-mosogatás: a Féltöltet opció használatával erőforrásokat 
takaríthat meg. Ideális választás akkor, amikor csak kevés edényt 
mosogat, de mindkét kosarat igénybe veszi ehhez.

ÖNTISZTÍTÓ SZŰRŐ

A készülék a mosogatás alatt 10 másodpercenként egy speciális 
áztató-pulzáló vízmozgással megtisztítja a szűrőt az ételmaradé-
koktól.

Általános jellemzők

MINDEN IGÉNYT KIELÉGÍTŐ 
PROGRAMVÁLASZTÉK

Mosogatóprogramok széles választéka minden igényre. Minden 
programot egy könnyen felismerhető szimbólum jelöl, így az 
egész család számára egyszerűen használható a  mosogatógép.

•  1 órás mosogatás és szárítás: PowerDry funkció használata mel-
lett tökéletes tisztítás és szárítás érhető el akár 1 óra alatt, még a 
műanyag edényeknél is.

•  Előmosás: Ez a rövid, hidegvizes mosogatási program az ételma-
radványok eltávolítására szolgál, ha az edények a teljes mosoga-
tások között összegyűltek.

•  6. Érzék szenzorprogram: egyedülálló szenzortechnológián ala-
puló 40-70 °C program, amely ideális a közepesen és erősen szeny-
nyezett tányérok, edények, evőeszközök mosogatására. A prog-
ram alkalmazkodik a mosogatnivaló szennyezettségi szintjéhez, és 
ehhez igazítja a víz- és energiafogyasztást.

•  Éjszakai program: Az új éjszakai program szupercsendes, mind-
össze 39 dBA, ami a moduláris víznyomásrendszernek köszönhető.

•  Kímélő üvegprogram: Kíméletes program, amely ideális az olyan 
kényes mosogatnivalóhoz, mint a talpas poharak, valamint az 
enyhén szennyezett reggeliző és kávézó edények.

•  Gyors: Tökéletes, ha éppen siet, mivel ez a gyors program körül-
belül 30 perc alatt elmosogatja az enyhén szennyezett edényeket.

•  Eco: Ez a teljes mosogatási és szárítási program minimális szinten 
tartja az áram- és vízfogyasztást, amikor átlagos szennyezettségű 
edényekkel telerakott gépet használ.

•  Napi: Ez a program a napi mosogatnivalót körülbelül 90 perc alatt 
mosogatja el; a közepesen szennyezett edények teljes tisztítási és 
szárítási programja.

•  Intenzív: Magas hőmérsékletű program, amely melegvizes elő-
mosást is tartalmaz. Erősen szennyezett edények esetén alkal-
mazható, többek között serpenyők és leégett lábasok elmosására.

•  Gőzprogram: Különösen kíméletes és erőforrás-takarékos prog-
ram, mely a legmakacsabb szennyeződéseknél is hatásos.

•  Antibakteriális öblítés: Az összes baktérium 99,999 százalékát 
eltávolítja (függetlenül bevizsgálva az NF EN 13697-es szabvány 
szerint), így biztosítja, hogy az edények tökéletesen higiénikusak 
legyenek.

Általános jellemzők
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DWD 013 Mosogatógép-illatosító                                                                               

Az Wpro Citrus Deo eltávolítja a kellemetlen szagokat a mosogatógépéből, 
és helyette hosszan tartó, kellemes citromillatot áraszt. 
Citromos és citrusos gyümölcsillat. Toxikus anyagot nem tartalmaz, élettar-
tama kb. 60 mosogatás vagy 2 hónap.

DEG 100 Mosogatógép-zsíroldó, 250 g                                                                             

Eltávolítja a készülék belsejéből a zsíros lerakódásokat, ezzel javítja a mo-
sogatógép tisztítási hatékonyságát valamint növeli annak élettartamát.  
Használata 6 hónaponként javasolt.

TAB 211 POWERPRO  Mosogatógép-tabletta                                                                               
 
Használata - a lerakódott zsiradék és egyéb makacs szennyeződések eltá-
volításával - kiváló tisztítási eredményeket garantál. Speciális öblítő-össze-
tevőjének köszönhetően az edények csillogó fényben pompáznak, a sóösz-
szetevője segít a vízkőképződés megelőzésében, speciális üvegvédő hatása 
pedig megóvja az üvegedényeket a korróziótól. Már a 40 °C-os Eco prog-
ramnál is kitűnő mosogatási eredményeket biztosít minimális víz -és áram-
használat mellett. Vízben oldódó csomagolásának köszönhetően nem kell a 
fóliát eltávolítani a tablettáról használat előtt, így a tabletta nem érintkezik a 
bőrével, valamint kevesebb hulladék keletkezik. Citromillatú. 24 db/ doboz.

A WHIRLPOOL AJÁNLÁSÁVAL MEGVÁSÁROLHATÓ WPRO TERMÉKEK

A WPro termékekről szóló további információért  vagy a termékek megvásárlásáért keresse fel www.whirlpoolszerviz.hu oldalt!

RIL 250 Mosogatógép-öblítőszer                                                                               

Foltmentes és gyors száradást tesz lehetővé. Gátolja a vízkőképződést.

LIQ 006PH 2 in 1  - vízkő-, zsíroldó                                                                             

Használatával megsokszorozhatja mosogatógépének tisztítási eredménye-
it és élettartamát. Használata havonta javasolt.

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

A WHIRLPOOL AJÁNLÁSÁVAL MEGVÁSÁROLHATÓ WPRO TERMÉKEK

A WPro termékekről szóló további információért  vagy a termékek megvásárlásáért keresse fel www.whirlpoolszerviz.hu oldalt!
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ADP 9070 IX

ADP 9070 WH

ADP 8070 IX

MOSOGATÓGÉPEK

Szabadonálló inox mosogatógép 
PowerDry technológiával 
 
ALAPTULAJDONSÁGOK
• 13 teríték
• A+++ energiaosztály
• 10 l vízfogyasztás (ECO 50 °C)
• 6. Érzék szenzorfunkció
• Folyamatos idejű indításkésleltetés (1-24 óra)
• Digitális kijelző, maradékidő-kijelzés
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
• Harmadik, evőeszköztartó fiók
• Alsó kosár: 4 lehajtható tányértartó sor
• Felső kosár: 2 lehajtható tányértartó sor 

+ 2 csészetartó; kivehető és állítható 
magasságú

• Elektronikus AquaControl belső 
és mechanikus külső vízvédelem

• Öntisztító szűrőrendszer

Szabadonálló fehér mosogatógép 
PowerDry technológiával 
 
ALAPTULAJDONSÁGOK
• 13 teríték
• A+++ energiaosztály
• 10 l vízfogyasztás (ECO 50 °C)
• 6. Érzék szenzorfunkció
• Folyamatos idejű indításkésleltetés (1-24 óra)
• Digitális kijelző, maradékidő-kijelzés
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
• Harmadik, evőeszköztartó fiók
• Alsó kosár: 4 lehajtható tányértartó sor
• Felső kosár: 2 lehajtható tányértartó sor 

+ 2 csészetartó; kivehető és állítható 
magasságú

• Elektronikus AquaControl belső 
és mechanikus külső vízvédelem

• Öntisztító szűrőrendszer

Szabadonálló inox mosogatógép 
6 literes vízfogyasztással 
 
ALAPTULAJDONSÁGOK
• 13 teríték
• A++ energiaosztály
• 6 l vízfogyasztás (ECO 50 °C)
• 6. Érzék szenzorfunkció
• Folyamatos idejű indításkésleltetés (1-24 óra)
• Digitális kijelző, maradékidő-kijelzés
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
• Alsó kosár: 4 lehajtható tányértartó sor
• Felső kosár: 2 lehajtható tányértartó sor 

+ 2 csészetartó; kivehető és állítható 
magasságú

• Elektronikus AquaControl belső 
és mechanikus külső vízvédelem

• Öntisztító szűrőrendszer

OPCIÓK  
PowerDry (aktív szárítás) technológia, 
PowerClean (nagynyomású vízsugárrendszer), 
multitabletta-használat, multizónás mosogatás 
 
PROGRAMOK 
6. Érzék szenzorprogram (40°-70 °C), Elő-
mosogatás (hideg), Kímélő üvegprogram 
(40 °C), Gyors (45 °C), ECO (50 °C), Szuper-
csendes éjszakai (50 °C), 1 órás mosogatás 
és szárítás (55 °C), Napi (60 °C), Intenzív 
(65 °C), Gőzprogram (70 °C) 

MŰSZAKI ADATOK 
• Éves energiafogyasztás: 233 kWh
• Éves vízfogyasztás: 2800 l
• Zajszint: 44 dBA
• Maximális tápvízhőmérséklet: 60 °C
• Készülékméret: 850x597x590 mm 

(mag.x szél.x mély.)

OPCIÓK  
PowerDry (aktív szárítás) technológia, 
PowerClean (nagynyomású vízsugárrendszer), 
multitabletta-használat, multizónás mosogatás 
 
PROGRAMOK 
6. Érzék szenzorprogram (40°-70 °C), Elő-
mosogatás (hideg), Kímélő üvegprogram 
(40 °C), Gyors (45 °C), ECO (50 °C), Szuper-
csendes éjszakai (50 °C), 1 órás mosogatás 
és szárítás (55 °C), Napi (60 °C), Intenzív 
(65 °C), Gőzprogram (70 °C) 

MŰSZAKI ADATOK 
• Éves energiafogyasztás: 233 kWh
• Éves vízfogyasztás: 2800 l
• Zajszint: 44 dBA
• Maximális tápvízhőmérséklet: 60 °C
• Készülékméret: 850x597x590 mm 

(mag.x szél.x mély.)

OPCIÓK  
PowerClean (nagynyomású vízsugárrend-
szer), multizónás mosogatás, multitablet-
ta-használat, Antibakteriális öblítés 
 
PROGRAMOK 
6. Érzék szenzorprogram (40°-70 °C), Elő-
mosogatás (hideg), Kímélő üvegprogram 
(40 °C), Gyors (45 °C), ECO (50 °C), 
Szupercsendes éjszakai (50 °C), Napi 
(60 °C), Gőzprogram (70 °C) 

MŰSZAKI ADATOK 
• Éves energiafogyasztás: 261 kWh
• Éves vízfogyasztás: 1680 l
• Zajszint: 42 dBA
• Maximális tápvízhőmérséklet: 60 °C
• Készülékméret: 850x597x590 mm 

(mag.x szél.x mély.)

ADP 8070 WH

ADP 7570 IX

ADP 7570 WH

Szabadonálló fehér mosogatógép 
6 literes vízfogyasztással 
 
ALAPTULAJDONSÁGOK
• 13 teríték
• A++ energiaosztály
• 6 l vízfogyasztás (ECO 50 °C)
• 6. Érzék szenzorfunkció
• Folyamatos idejű indításkésleltetés (1-24 óra)
• Digitális kijelző, maradékidő-kijelzés
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
• Alsó kosár: 4 lehajtható tányértartó sor
• Felső kosár: 2 lehajtható tányértartó sor 

+ 2 csészetartó; kivehető és állítható 
magasságú

• Elektronikus AquaControl belső 
és mechanikus külső vízvédelem

• Öntisztító szűrőrendszer

Szabadonálló inox mosogatógép 
PowerClean technológiával és harmadik, 
evőeszköztartó fiókkal 
 
ALAPTULAJDONSÁGOK
• 13 teríték
• A++ energiaosztály
• 9 l vízfogyasztás (ECO 50 °C)
• 6. Érzék szenzorfunkció
• Folyamatos idejű indításkésleltetés (1-24 óra)
• Digitális kijelző, maradékidő-kijelzés
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
• Harmadik, evőeszköztartó fiók
• Alsó kosár: 6 lehajtható tányértartó sor
• Felső kosár: 2 lehajtható tányértartó sor 

+ 2 csészetartó; kivehető és állítható 
magasságú

• Elektronikus AquaControl belső vízvédelem
• Öntisztító szűrőrendszer

Szabadonálló fehér mosogatógép 
PowerClean technológiával és harmadik, 
evőeszköztartó fiókkal 
 
ALAPTULAJDONSÁGOK
• 13 teríték
• A++ energiaosztály
• 9 l vízfogyasztás (ECO 50 °C)
• 6. Érzék szenzorfunkció
• Folyamatos idejű indításkésleltetés (1-24 óra)
• Digitális kijelző, maradékidő-kijelzés
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
• Harmadik evőeszköztartó fiók
• Alsó kosár: 6 lehajtható tányértartó sor
• Felső kosár: 2 lehajtható tányértartó sor 

+ 2 csészetartó; kivehető és állítható 
magasságú

• Elektronikus AquaControl belső vízvédelem
• Öntisztító szűrőrendszer

OPCIÓK  
PowerClean (nagynyomású vízsugárrend-
szer), multizónás mosogatás, multitablet-
ta-használat, Antibakteriális öblítés 
 
PROGRAMOK 
6. Érzék szenzorprogram (40°-70 °C), Elő-
mosogatás (hideg), Kímélő üvegprogram 
(40 °C), Gyors (45 °C), ECO (50 °C), 
Szupercsendes éjszakai (50 °C), Napi 
(60 °C), Gőzprogram (70 °C) 

MŰSZAKI ADATOK 
• Éves energiafogyasztás: 261 kWh
• Éves vízfogyasztás: 1680 l
• Zajszint: 42 dBA
• Maximális tápvízhőmérséklet: 60 °C
• Készülékméret: 850x597x590 mm 

(mag.x szél.x mély.)

OPCIÓK  
PowerClean (nagynyomású vízsugárrend-
szer), multizónás mosogatás, multitabletta- 
használat, Antibakteriális öblítés 
 
PROGRAMOK 
6. Érzék szenzorprogram (40°-70 °C), Elő-
mosogatás (hideg), Kímélő üvegprogram 
(40 °C), Gyors (45 °C), ECO (50 °C), 
Szupercsendes éjszakai (50 °C), Napi 
(60 °C), Gőzprogram (70 °C) 

MŰSZAKI ADATOK 
• Éves energiafogyasztás: 262 kWh
• Éves vízfogyasztás: 2520 l
• Zajszint: 44 dBA
• Maximális tápvízhőmérséklet: 60 °C
• Készülékméret: 850x597x590 mm 

(mag.x szél.x mély.)

OPCIÓK  
PowerClean (nagynyomású vízsugárrend-
szer), multizónás mosogatás, multitabletta- 
használat, Antibakteriális öblítés 
 
PROGRAMOK 
6. Érzék szenzorprogram (40°-70 °C), Elő-
mosogatás (hideg), Kímélő üvegprogram 
(40 °C), Gyors (45 °C), ECO (50 °C), 
Szupercsendes éjszakai (50 °C), Napi 
(60 °C), Gőzprogram (70 °C) 

MŰSZAKI ADATOK 
• Éves energiafogyasztás: 262 kWh
• Éves vízfogyasztás: 2520 l
• Zajszint: 44 dBA
• Maximális tápvízhőmérséklet: 60 °C
• Készülékméret: 850x597x590 mm 

(mag.x szél.x mély.)

MOSOGATÓGÉPEK
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A kiterjeszett garancia regisztrációhoz kötött, további 
részletek a regisztracio.whirlpool.hu oldalon találhatók.

A kiterjeszett garancia regisztrációhoz kötött, további 
részletek a regisztracio.whirlpool.hu oldalon találhatók.
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ADP 500 IX

ADP 500 WH

ADP 200 WH

Szabadonálló fehér mosogatógép 
PowerClean technológiával 
 
ALAPTULAJDONSÁGOK
• 13 teríték
• A++ energiaosztály
• 10 l vízfogyasztás (ECO 50 °C)
• 6. Érzék szenzorfunkció
• Folyamatos idejű indításkésleltetés (1-24 óra)
• Digitális kijelző, maradékidő-kijelzés
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
• Alsó kosár: 4 lehajtható tányértartó sor
• Felső kosár: 2 lehajtható tányértartó sor 

+ 2 csészetartó; kivehető és állítható 
magasságú

• Elektronikus AquaControl belső vízvédelem
• Öntisztító szűrőrendszer

Szabadonálló fehér mosogatógép 
A++ energiaosztállyal 
 
ALAPTULAJDONSÁGOK
• 13 teríték
• A++ energiaosztály
• 10 l vízfogyasztás (ECO 50 °C)
• Fix idejű indításkésleltetés (2-4-8 óra)
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
• Alsó kosár: fix tányértartó sorok
• Felső kosár: fix tányértartó sor 

+ 2 csészetartó; állítható magasságú
• Elektronikus AquaControl belső vízvédelem
• Öntisztító szűrőrendszer

OPCIÓK  
PowerClean (nagynyomású vízsugárrend-
szer), féltöltet-mosogatás, multitabletta- 
használat 
 
PROGRAMOK 
6. Érzék szenzorprogram (40°-70 °C), 
Előmosogatás (hideg), Gyors (45 °C), ECO 
(50 °C), Napi (60 °C), Gőzprogram (70 °C) 

MŰSZAKI ADATOK 
• Éves energiafogyasztás: 262 kWh
• Éves vízfogyasztás: 2800 l
• Zajszint: 48 dBA
• Maximális tápvízhőmérséklet: 60 °C
• Készülékméret: 850x597x590 mm 

(mag.x szél.x mély.)

OPCIÓK  
Féltöltet mosogatás, 
Multitabletta-használat 
 
PROGRAMOK 
Előmosogatás (hideg), Kímélő üvegprog-
ram (40 °C), Gyors (45 °C), ECO (50 °C), 
Intenzív (65 °C) 

MŰSZAKI ADATOK 
• Éves energiafogyasztás: 261 kWh
• Éves vízfogyasztás: 2,800 l
• Zajszint: 48 dBA
• Maximális tápvízhőmérséklet: 25 °C
• Készülékméret: 850x597x590 mm 

(mag.x szél.x mély.)

MOSOGATÓGÉPEK

Szabadonálló inox mosogatógép 
PowerClean technológiával 
 
ALAPTULAJDONSÁGOK
• 13 teríték
• A++ energiaosztály
• 10 l vízfogyasztás (ECO 50 °C)
• 6. Érzék szenzorfunkció
• Folyamatos idejű indításkésleltetés (1-24 óra)
• Digitális kijelző, maradékidő-kijelzés
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
• Alsó kosár: 4 lehajtható tányértartó sor
• Felső kosár: 2 lehajtható tányértartó sor 

+ 2 csészetartó; kivehető és állítható 
magasságú

• Elektronikus AquaControl belső vízvédelem
• Öntisztító szűrőrendszer

OPCIÓK  
PowerClean (nagynyomású vízsugárrend-
szer), féltöltet-mosogatás, multitabletta- 
használat 
 
PROGRAMOK 
6. Érzék szenzorprogram (40°-70 °C), 
Előmosogatás (hideg), Gyors (45 °C), ECO 
(50 °C), Napi (60 °C), Gőzprogram (70 °C) 

MŰSZAKI ADATOK 
• Éves energiafogyasztás: 262 kWh
• Éves vízfogyasztás: 2800 l
• Zajszint: 48 dBA
• Maximális tápvízhőmérséklet: 60 °C
• Készülékméret: 850x597x590 mm 

(mag.x szél.x mély.)

ADPF 941 IX // ADPF 941 WH

ADPF 862 IX // ADPF 862 WH

ADP 750 IX és ADP 750 WH

Szabadonálló keskeny inox és fehér 
mosogatógép 6. Érzék technológiával 
és harmadik, evőeszköztartó fiókkal 
 
ALAPTULAJDONSÁGOK
• 10 teríték
• A++ energiaosztály
• 8,5 l vízfogyasztás (ECO 50 °C)
• 6. Érzék szenzorfunkció
• Folyamatos idejű indításkésleltetés (1-24 óra)
• Digitális kijelző, maradékidő-kijelzés
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
• Harmadik, evőeszköztartó fiók
• Alsó kosár: 2 fix és 2 lehajtható tányértartó sor
• Felső kosár: 4 csészetartó; kivehető és 

állítható magasságú
• Mechanikus külső vízvédelem

Szabadonálló keskeny 
inox és fehér mosogatógép 
 
ALAPTULAJDONSÁGOK
• 9 teríték
• A+ energiaosztály
• 9 l vízfogyasztás (ECO 50 °C)
• Folyamatos idejű indításkésleltetés (1-24 óra)
• Digitális kijelző, maradékidő-kijelzés
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
• Alsó kosár: 2 fix és 2 lehajtható tányértartó sor
• Felső kosár: 4 csészetartó; 

kivehető magasságú
• Mechanikus külső vízvédelem

Szabadonálló keskeny 
inox és fehér mosogatógép 
 
ALAPTULAJDONSÁGOK
• 9 teríték
• A+ energiaosztály
• 10,5 l vízfogyasztás (ECO 50 °C)
• Folyamatos idejű indításkésleltetés  

(1-24 óra)
• Digitális kijelző, maradékidő-kijelzés
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
• Alsó kosár: 2 fix és 2 lehajtható tányér-

tartó sor
• Felső kosár: 4 csészetartó; állítható 

magasságú
• Mechanikus külső vízvédelem

OPCIÓK  
Multizónás mosogatás, 
Multitabletta-használat 
 
PROGRAMOK 
6. Érzék szenzorprogram (40°- 70°), Kímélő 
üvegprogram (40 °C), Gyors (45 °C), ECO 
(50 °C), Napi (60 °C), Intenzív (65 °C) 

MŰSZAKI ADATOK 
• Éves energiafogyasztás: 211 kWh
• Éves vízfogyasztás: 2380 l
• Zajszint: 45 dBA
• Maximális tápvízhőmérséklet: 60 °C
• Készülékméret: 845x448x600 mm 

(mag.x szél.x mély.)

OPCIÓK  
Féltöltet mosogatás, 
Multitabletta-használat 
 
PROGRAMOK 
1 órás program (60°), Kímélő üvegprogram 
(40 °C), Gyors (45 °C), ECO (50 °C), Napi 
(60 °C), Intenzív (65 °C) 

MŰSZAKI ADATOK 
• Éves energiafogyasztás: 222 kWh
• Éves vízfogyasztás: 2520 l
• Zajszint: 48 dBA
• Maximális tápvízhőmérséklet: 60 °C
• Készülékméret: 845x448x600 mm 

(mag.x szél.x mély.)

OPCIÓK  
Féltöltet mosogatás, 
Multitabletta-használat 
 
PROGRAMOK 
Előmosogatás, Kímélő üvegprogram (40 
°C), Gyors (45 °C), ECO (50 °C), Antibakteri-
ális öblítés, Napi (60 °C), Intenzív (65 °C) 

MŰSZAKI ADATOK 
• Éves energiafogyasztás: 222 kWh
• Éves vízfogyasztás: 2940 l
• Zajszint: 52 dBA
• Maximális tápvízhőmérséklet: 25 °C
• Készülékméret: 850x460x580 mm 

(mag.x szél.x mély.)

KESKENY MOSOGATÓGÉPEK
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A kiterjeszett garancia regisztrációhoz kötött, további 
részletek a regisztracio.whirlpool.hu oldalon találhatók.
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Supreme 
NoFrost
technológia 
Két aktív NoFrost rendszer, 
egy a hűtőtérben és egy a 
fagyasztótérben, hogy ideális 
hőmérsékletet és páratartalmat 
biztosítson az ételek hosszú 
időn át történő megőrzéséhez 
a hűtőszekrény teljes 
egészében.

Supreme NoFrost 
N°1 a friss és fagyasztott 

ételmegőrzésben1 

Freeze Control: 
Nincsen 
jegesedés!
 
Az innovatív hűtési rendszer-
nek köszönhetően biztosított 
az egyenletes hőmérséklet 
eloszlás, így nincs „fagyási 
égés”, az ételek hosszabb ideig 
megőrzik eredeti ízüket és 
minőségüket és a fagyasztott 
élelmiszerek elszíneződés 
50%-kal csökken2.

1 A Whirlpool által végzett belső tesztek alapján, az ételek súlyveszteségét és elszíneződést 
mérve a FreshControl és Freeze Control technológiát használó készülékek esetén 
(November 2014).

2 SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH. független tesztintézet tesztjei alapján, mely során
összehasonlították a Whirlpool Freeze Control technológiával rendelkező kombinált
hűtőszekrényeit a Freeze Control technológiával nem rendelkező készülékekkel.

Activ0° 
Ideális 0°C körüli hőmérséklet 
a friss húsoknak és halaknak. 
Kikapcsolható, így hagyomá- 
nyos fiókként is használható.
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6. ÉRZÉK FRESH CONTROL FUNKCIÓ 

Tökéletes frissesség, íz és színek: az intelligens hőmérséklet és pá-
ratartalom szabályozás garantálja az élelmiszerek hosszantartó 
frissességét. A folyamatosan működő szenzor érzékeli a hűtőtér-
ben lévő hőmérséklet és páratartalom ingadozását, és visszaállítja 
azokat az ideális szintre a ventillátor (páratartalom) és a kompresz-
szor  (hőmérséklet) egymástól független vezérlésével. A 6. Érzék 
Fresh Control rendszer egy speciális intelligens algoritmust jelent, 
ami önállóan szabályozza a kompresszort és a ventilátort, melyek 
biztosítják az ideális körülmények gyors visszaállítását és fenntar-
tását. Szabályozza a páratartalmat, 70-85% közötti szinten tartja, 
mely ideális a frissesség megőrzéshez, így ennek köszönhetően 
képes ételeit más, ezzel a funkcióval nem rendelkező hűtőszekré-
nyeknél, hosszabb ideig olyan frissen tartani. Szigorú vizsgálatok 
és független tesztek bizonyítják állításaink helyességét, többek 
között az ételtárolás technológiájának szakértő intézete az AITA2 
is ajánlja a 6. Érzék Fresh Control funkciót.

KÖNNYŰ TÁROLÁS, TÖKÉLETES ELRENDEZÉS

Számos újszerű, testre szabható ételtárolási megoldás biztosítja a 
lehető legtöbb helyet ételei és italai számára. A megújult forma-
világgal összhangban új ajtórekeszeket, stílusos tárolókat és elvá-
lasztókat talál a hűtő- és fagyasztótérben. (felső ajtórekesz, üveg-
tartó polc, jégkocka készítő, sajttároló doboz)

MULTI FLOW RENDSZER 

A hűtött levegőt egyenletesen keringteti a teljes hűtőtérben, és a 
6. Érzék érzékelő segítségével a hideget a megfelelő helyre irányít-
ja az optimális energiafelhasználás érdekében.

STOPFROST TECHNOLÓGIA  

A jegesedésnek 1 perc alatt búcsút inthet. Köszönhetően az in-
novatív StopFrost katalizátornak, a fagyasztótér leolvasztása so-
hasem volt még ilyen gyors. Három egyszerű lépés segítségével, 
mindössze 1 perc alatt megszüntetheti a fagyasztóban kialakult 
jégréteget:

1. Nyissa ki a fagyasztótér ajtaját! 

2. Vegye ki a StopFrost katalizátort, amely a jégkristályokat magá-
hoz vonzotta! 

3. Tisztítsa meg folyó víz alatt!

A StopFrost technológiával rendelkező hűtőszekrények fagyasztó-
tere 15 literrel nagyobb, mint a NoFrost technológiával rendelkező 
hűtőszekrényeké.

FAGYASZTÓ TECHNOLÓGIA – LESSFROST

A fagyasztótér körül egy párologtató rendszer található, amely 
drasztikusan gátolja a jégképződést, így a fagyasztótér leolvasz-
tására ritkábban van szükség. A fagyasztótérben az eddigi hűtőrá-
csok helyett üvegpolcok találhatók, így több helye van az élelmi-
szereknek, és könnyebben tisztítható.

MEGFORDÍTHATÓ AJTÓ 

A Supreme NoFrost termékcsalád készülékeinél az ajtó nyílásának 
iránya megváltoztatható, az ajtó egyszerű átszerelésével.

FAL MELLÉ ÁLLÍTHATÓ 

A készülék közvetlenül a fal mellé állítható, az ajtó nyílásának 
köszönhetően.

Általános jellemzőkSupreme NoFrost 
hűtőszekrények

Quick Ice 
jégkockakészítő

LED Diamond 
+ LED hátfal világítás

Ventilátor antibakteriális szűrővel 
és Multiflow teljes légáramlás

XXL méretű fagyasztófiók

Active0° - speciális 0° rekesz

Különleges tárolási megoldások:  
• felső ajtórekesz 
• csúsztatható minipolc 
• palacktartó 
• bogyós gyümölcs / sajttároló doboz 
• zöldségtartó elválasztó

NEO KIJELZŐ NEO PREMIUM KIJELZŐ
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WBA43983 NFC IX

WBA43282 NF IX

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

páratartalom-szabályozás) funkció
• Elektronikus hőmérséklet-beállítás
• Érintőszenzoros külső LED-kijelző
• StarLight LED-világítás
• Hasznos hűtő-/fagyasztótérfogat: 

282 l/138 l
• 11 kg/nap fagyasztókapacitás, 

28 óra tartási idő

ALAPTULAJDONSÁGOK
•  A++ energiaosztály
• 70 cm széles hűtőszekrény
• NoFrost (jegesedésmentes) fagyasztótér
• Elektronikus hőmérséklet-beállítás
• Belső, digitális LED-kijelző
• StarLight LED-világítás
• Hasznos hűtő-/fagyasztótérfogat: 

282 l/138 l
• 6,5 kg/nap fagyasztókapacitás, 

28 óra tartási idő

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK 
Multiflow légáramlás, ventilátor antibakte-
riális szűrővel, Gyorshűtés és Gyorsfagyasz-
tás funkció, frissentartó fiók, biztonsági 
üvegpolcok, átlátszó fagyasztófiókok, inox 
palacktartó, Hőmérséklettúllépés-riasztás

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 195
• Klímaosztály: SN-T (10 °C - 43 °C)
• Zajszint (dBA): 40
• Készülékméret: 1875x710x715 mm 

(mag.x szél.x mély.)

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK 
Multiflow légáramlás, ventilátor anti-
bakteriális szűrővel, Gyorshűtés funkció, 
frissentartó fiók, biztonsági üvegpolcok, 
átlátszó fagyasztófiókok, inox palacktartó, 
Hőmérséklettúllépés-riasztás 

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 293
• Klímaosztály: SN-T (10 °C - 43 °C)
• Zajszint (dBA): 40
• Készülékméret: 1875x710x715 mm 

(mag.x szél.x mély.)

70 CM SZÉLES ALULFAGYASZTÓS HŰTŐSZEKRÉNYEK

Általános jellemzők

6. ÉRZÉK FRESH CONTROL

Az egyetlen hűtőszekrény aktív páratartalom- és hőmérséklet-sza-
bályozással a teljes hűtőtérben. A 6. Érzék Fresh Control szenzor fo-
lyamatosan ellenőrzi a hűtőszekrényben lévő belső hőmérsékletet 
és páratartalmat, hőmérséklet-eltérés esetén (pl. ajtónyitás) ötször 
gyorsabban1 állítja vissza azt a megfelelő értékre.

A 6. Érzék Fresh Control rendszer egy speciális intelligens algorit-
must jelent, ami önállóan szabályozza a kompresszort és a venti-
látort, melyek biztosítják az ideális körülmények gyors visszaállí-
tását és fenntartását. Szabályozza a páratartalmat, 70-85% közötti 
szinten tartja, mely ideális a frissességmegőrzéshez, így ennek kö-
szönhetően képes ételeit más, ezzel a funkcióval nem rendelkező 
hűtőszekrényeknél, négyszer hosszabb ideig olyan frissen tartani, 
mint amilyenek a vásárlás napján voltak.

Szigorú vizsgálatok és független tesztek bizonyítják állításaink he-
lyességét, többek között az ételtárolás technológiájának szakértő 
intézete az AITA2 is ajánlja a 6. Érzék Fresh Control funkciót.

ACTIV 0° REKESZ

A legjobb hely a friss húsok és halak tárolására. Az Activ0° rekesz 
hőmérséklete független a hűtőtérben lévő hőmérséklettől, min-
dig alacsony, 0 °C körül van, mely ideális a húsok és a halak szá-
mára. Az elektronikus vezérlésnek köszönhetően a funkció egy 
gombnyomással kikapcsolható, így szükség esetén egyéb élelmi-
szer tárolására is alkalmas.

6. ÉRZÉK TECHNOLÓGIA

Az egyedülálló Whirlpool 6. Érzék technológiának köszönhetően 
ételei hosszú időn keresztül megőrzik frissességüket, ízüket, szí-
nüket és állagukat, hiszen az intelligens szenzorok folyamatosan 
érzékelik és szabályozzák a tárolási hőmérsékletet. A 6. Érzék tech-
nológiával rendelkező hűtőszekrények hatékonyabb és energiata-
karékosabb készülékek, hiszen a hagyományos hűtőszekrényektől 
eltérően ezek a típusok igazodnak a hőmérséklet-változásokhoz, 
és csak akkor hűtenek, ha tényleg szükség van rájuk.

A+++ ENERGIAOSZTÁLY

A Whirlpool A+++ energiaosztályú kombinált hűtőszekrényei a je-
lenleg kapható legenergiatakarékosabb készülékek közé tartoznak. 
Akár 50%-kal kevesebb energiát használnak fel a fejlett kezelőfelü-
letüknek és a változó sebességű kompresszoruknak köszönhetően. 

ABSOLUTE DESIGN

Nem csupán az élelmiszerek frissek a Whirlpool hűtőszekrényekben. 
A készülékek külső és belső megjelenését is felfrissítettük. Az új 
kombinált 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 megvilágí-
tásban tündököl. 

ÉRINTŐSZENZOROS KEZELÉS

Az érintéssel működő kezelőfelülettel a hűtőszekrény beállítása 
rendkívül egyszerűvé válik, a kijelző könnyen olvasható karaktereket 
tartalmaz.

ELEGENDŐ HELY MINDEN IGÉNYRE

A Whirlpool kombinált hűtőszekrényei különböző méretekben és 
formákban 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 literes fagyasztóval rendelkeznek.

1  Whirlpool 6. Érzék technológiával nem rendelkező hűtőszekrényekhez képest 2  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.
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BSNF 8452 OX

BSNF 9152 OX és BSNF 9152 W

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A++ energiaosztály
• Total NoFrost (jegesedésmentes)  

rendszer
• 6. Érzék Fresh Control (hőmérséklet és 

páratartalom-szabályozás) funkció 
• Elektronikus hőmérséklet beállítás külső 

érintőszenzoros Dotyk Light kijelzővel
• LED Strip világítás
• Hasznos hűtőtérfogat (kWh / év): 222 l
• Hasznos fagyasztótérfogat: 97 l
• Fagyasztási kapacitás (kg / nap): 4 kg

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A++ energiaosztály
• Total NoFrost (jegesedésmentes)  

rendszer
• 6. Érzék Fresh Control (hőmérséklet és 

páratartalom-szabályozás) funkció 
• Elektronikus hőmérséklet beállítás EOS3 

kijelzővel
• LED-égős világítás
• Hasznos hűtőtérfogat (kWh / év): 252 l
• Hasznos fagyasztótérfogat: 94 l
• Fagyasztási kapacitás (kg / nap): 4 kg

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
• Ventilátor antibakteriális szűrővel
• Multiflow teljes légáramlás
• Quick Ice jégkockakészítő
• Gyorshűtés funkció
• Parti üzemmód
• Nyitott hűtőajtó és áramkimaradás jelzés
• Gyerekzár
• Perfect Fit kialakítás

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 244
• Klímaosztály: SN-T (10 °C - 43 °C)
• Zajszint (dBA): 42
• Készülékméret: 1885x595x655 mm 

(mag.x szél.x mély.) 

• OX = inox készülékszín

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
• Ventilátor antibakteriális szűrővel
• Multiflow teljes légáramlás
• Quick Ice jégkockakészítő
• Gyorshűtés funkció
• Perfect Fit kialakítás

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 251
• Klímaosztály: SN-T (10 °C - 43 °C)
• Zajszint (dBA): 42
• Készülékméret: 2010x595x655 mm 

(mag.x szél.x mély.) 

• OX = inox készülékszín
• W = fehér készülékszín

BSNF 9782 OX

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A++ energiaosztály
• Total NoFrost (jegesedésmentes)  

rendszer
• 6. Érzék Fresh Control (hőmérséklet és 

páratartalom-szabályozás) funkció 
• Freeze Control funkció (ideális fagyasztási 

körülmények)
• Active0°- speciális 0° rekesz
• Elektronikus hőmérséklet beállítás külső 

érintőszenzoros NEO kijelzővel (függet-
len hűtő- és fagyasztóhőmérséklet)

• LED Diamond világítás

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
• Ventilátor antibakteriális szűrővel
• Multiflow teljes légáramlás
• Quick Ice jégkockakészítő
• Gyorshűtés és gyorsfagyasztás funkció
• Vakáció és parti üzemmód
• Nyitott hűtőajtó / fagyasztóajtó jelzés, 

áramkimaradás jelzés
• Gyerekzár
• Perfect Fit kialakítás

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 249
• Klímaosztály: SN-T (10 °C - 43 °C)
• Zajszint (dBA): 42
• Készülékméret: 2010x595x655 mm 

(mag.x szél.x mély.)
• OX = inox készülékszín

ALULFAGYASZTÓS SUPREME NOFROST HŰTŐSZEKRÉNYEK ALULFAGYASZTÓS SUPREME NOFROST HŰTŐSZEKRÉNYEK

BSNF 8893 PB

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+++ energiaosztály
• Total NoFrost (jegesedésmentes)  

rendszer
• 6. Érzék Fresh Control (hőmérséklet és 

páratartalom-szabályozás) funkció 
• Freeze Control funkció (ideális fagyasztási 

körülmények)
• Active0°- speciális 0° rekesz
• Elektronikus hőmérséklet beállítás külső 

érintőszenzoros NEO Premium kijelzővel 
(független hűtő- és fagyasztóhőmérséklet)

• LED Diamond + LED hátfal világítás

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
• Ventilátor antibakterális szűrővel
• Multiflow teljes légáramlás
• Quick Ice jégkockakészítő
• Gyorshűtés és gyorsfagyasztás funkció
• Vakáció és parti üzemmód
• Nyitott hűtőajtó / fagyasztóajtó jelzés, 

áramkimaradás jelzés
• Gyerekzár
• Perfect Fit kialakítás

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 169
• Klímaosztály: SN-T (10 °C - 43 °C)
• Zajszint (dBA): 39
• Készülékméret: 1885x595x655 mm 

(mag.x szél.x mély.)

BSNF 8892 IX

BSNF 8783 OX

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A++ energiaosztály
• Total NoFrost (jegesedésmentes)  

rendszer
• 6. Érzék Fresh Control (hőmérséklet és 

páratartalom-szabályozás) funkció 
• Freeze Control funkció (ideális fagyasztási 

körülmények)
• Active0°- speciális 0° rekesz
• Elektronikus hőmérséklet beállítás külső 

érintőszenzoros NEO Premium kijelzővel 
(független hűtő- és fagyasztóhőmérséklet)

• LED Diamond + LED hátfal világítás

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+++ energiaosztály
• Total NoFrost (jegesedésmentes)  

rendszer
• 6. Érzék Fresh Control (hőmérséklet és 

páratartalom-szabályozás) funkció 
• Freeze Control funkció (ideális fagyasztási 

körülmények)
• Active0°- speciális 0° rekesz
• Elektronikus hőmérséklet beállítás külső 

érintőszenzoros NEO kijelzővel (függet-
len hűtő- és fagyasztóhőmérséklet)

• LED Diamond világítás 
 
 
 
 

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
• Ventilátor antibakterális szűrővel
• Multiflow teljes légáramlás
• Quick Ice jégkockakészítő
• Gyorshűtés és gyorsfagyasztás funkció
• Vakáció és parti üzemmód
• Nyitott hűtőajtó / fagyasztóajtó jelzés, 

áramkimaradás jelzés
• Gyerekzár
• Perfect Fit kialakítás

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 240
• Klímaosztály: SN-T (10 °C - 43 °C)
• Zajszint (dBA): 42
• Készülékméret: 1885x595x655 mm 

(mag.x szél.x mély.)

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
• Ventilátor antibakterális szűrővel
• Multiflow teljes légáramlás
• Quick Ice jégkockakészítő
• Gyorshűtés és gyorsfagyasztás funkció
• Vakáció és parti üzemmód
• Nyitott hűtőajtó / fagyasztóajtó jelzés, 

áramkimaradás jelzés
• Gyerekzár
• Perfect Fit kialakítás

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 160
• Klímaosztály: SN-T (10 °C - 43 °C)
• Zajszint (dBA): 39
• Készülékméret: 1885x595x655 mm 

(mag.x szél.x mély.)
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A kiterjeszett garancia regisztrációhoz kötött, további 
részletek a regisztracio.whirlpool.hu oldalon találhatók.

A kiterjeszett garancia regisztrációhoz kötött, további 
részletek a regisztracio.whirlpool.hu oldalon találhatók.
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ALULFAGYASZTÓS SUPREME NOFROST HŰTŐSZEKRÉNYEK

BSF 8353 OX

BSF 9152 OX

BSF 8152 OX és BSF 8152 W

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+++ energiaosztály
• StopFrost technológia (kivehető és 

elmosható jéggyűjtő)
• 6. Érzék (automatikus hőmérséklet  

szabályozás) funkció
• Elektronikus hőmérséklet beállítás belső 

digitális kijelzővel (független hűtő- és 
fagyasztóhőmérséklet)

• LED Strip világítás
• Hasznos hűtőtérfogat (kWh / év): 228 l
• Hasznos fagyasztótérfogat: 111 l
• Fagyasztási kapacitás (kg / nap): 14 kg

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A++ energiaosztály
• StopFrost technológia (kivehető és 

elmosható jéggyűjtő)
• 6. Érzék (automatikus hőmérséklet  

szabályozás) funkció
• Elektronikus hőmérséklet beállítás  

EOS1 kijelzővel
• LED-égős világítás
• Hasznos hűtőtérfogat (kWh / év): 258 l
• Hasznos fagyasztótérfogat: 111 l
• Fagyasztási kapacitás (kg / nap): 5 kg

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A++ energiaosztály
• StopFrost technológia (kivehető és 

elmosható jéggyűjtő)
• 6. Érzék (automatikus hőmérséklet  

szabályozás) funkció
• Elektronikus hőmérséklet beállítás  

EOS1 kijelzővel
• LED-égős világítás
• Hasznos hűtőtérfogat (kWh / év): 227 l
• Hasznos fagyasztótérfogat: 111 l
• Fagyasztási kapacitás (kg / nap): 5 kg

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
• Gyorshűtés és gyorsfagyasztás funkció
• Parti üzemmód
• Áramkimaradás jelzés
• Perfect Fit kialakítás

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 243
• Klímaosztály: SN-T (10 °C - 43 °C)
• Zajszint (dBA): 38
• Készülékméret: 1885x595x655 mm 

(mag.x szél.x mély.) 

• OX = inox készülékszín

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
• Gyorshűtés funkció
• Perfect Fit kialakítás

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 252
• Klímaosztály: N-T (16° - 43°C)
• Zajszint (dBA): 38
• Készülékméret: 2010x595x655 mm 

(mag.x szél.x mély.) 

• OX = inox készülékszín

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
• Gyorshűtés funkció
• Perfect Fit kialakítás

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 242
• Klímaosztály: N-T (16° - 43°C)
• Zajszint (dBA): 38
• Készülékméret: 1885x595x655 mm 

(mag.x szél.x mély.) 

• OX = inox készülékszín
• W = fehér készülékszín

ALULFAGYASZTÓS STOP FROST HŰTŐSZEKRÉNYEK

BSNF 8152 OX és BSNF 8152 W

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

páratartalom-szabályozás) funkció 
• Elektronikus hőmérséklet beállítás  

EOS3 kijelzővel
• LED-égős világítás
• Hasznos hűtőtérfogat (kWh / év): 221 l
• Hasznos fagyasztótérfogat: 94 l
• Fagyasztási kapacitás (kg / nap): 4 kg

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
• Ventilátor antibakteriális szűrővel
• Multiflow teljes légáramlás
• Quick Ice jégkockakészítő
• Gyorshűtés funkció
• Perfect Fit kialakítás

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 241
• Klímaosztály: SN-T (10 °C - 43 °C)
• Zajszint (dBA): 42
• Készülékméret: 1885x595x655 mm 

(mag.x szél.x mély.) 

• OX = inox készülékszín
• W = fehér készülékszín

BSNF 8421 OX és BSNF 8421 W

BSNF 8121 OX és BSNF 8121 W

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

páratartalom-szabályozás) funkció 
• Elektronikus hőmérséklet beállítás külső 

érintőszenzoros Dotyk Light kijelzővel
• LED Strip világítás
• Hasznos hűtőtérfogat (kWh / év): 222 l
• Hasznos fagyasztótérfogat: 97 l
• Fagyasztási kapacitás (kg / nap): 4 kg

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

páratartalom-szabályozás) funkció 
• Elektronikus hőmérséklet beállítás  

EOS3 kijelzővel
• LED-égős világítás
• Hasznos hűtőtérfogat (kWh / év): 222 l
• Hasznos fagyasztótérfogat: 97 l
• Fagyasztási kapacitás (kg / nap): 4 kg

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
• Ventilátor antibakteriális szűrővel
• Multiflow teljes légáramlás
• Gyorshűtés funkció
• Parti üzemmód
• Nyitott hűtőajtó és áramkimaradás jelzés
• Gyerekzár
• Perfect Fit kialakítás
 
MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 311
• Klímaosztály: SN-T (10 °C - 43 °C)
• Zajszint (dBA): 42
• Készülékméret: 1885x595x655 mm 

(mag.x szél.x mély.) 

• OX = inox készülékszín
• W = fehér készülékszín

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
• Ventilátor antibakteriális szűrővel
• Multiflow teljes légáramlás
• Gyorshűtés funkció
• Perfect Fit kialakítás

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 311
• Klímaosztály: SN-T (10 °C - 43 °C)
• Zajszint (dBA): 42
• Készülékméret: 1885x595x655 mm 

(mag.x szél.x mély.) 

• OX = inox készülékszín
• W = fehér készülékszín

A kiterjeszett garancia regisztrációhoz kötött, további 
részletek a regisztracio.whirlpool.hu oldalon találhatók.

A kiterjeszett garancia regisztrációhoz kötött, további 
részletek a regisztracio.whirlpool.hu oldalon találhatók.
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ALULFAGYASZTÓS LESSFROST HŰTŐSZEKRÉNYEK

BLF 7121 OX és BLF 7121 W

BLF 5121 OX és BLF 5121 W

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+ energiaosztály
• LessFrost technológia (ritkább és  

gyorsabb leolvasztás)
• 6. Érzék (automatikus hőmérséklet  

szabályozás) funkció
• Elektronikus hőmérséklet beállítás  

EOS1 kijelzővel
• LED-égős világítás
• Hasznos hűtőtérfogat (kWh / év): 196 l
• Hasznos fagyasztótérfogat: 111 l
• Fagyasztási kapacitás (kg / nap): 5 kg
 

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+ energiaosztály
• LessFrost technológia (ritkább és  

gyorsabb leolvasztás)
• 6. Érzék (automatikus hőmérséklet  

szabályozás) funkció
• Elektronikus hőmérséklet beállítás  

EOS1 kijelzővel
• LED-égős világítás
• Hasznos hűtőtérfogat (kWh / év): 196 l
• Hasznos fagyasztótérfogat: 175 l
• Fagyasztási kapacitás (kg / nap): 5 kg

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
• Perfect Fit kialakítás 

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 297
• Klímaosztály: N-T (16° - 43°C)
• Zajszint (dBA): 38
• Készülékméret: 1760x595x655 mm 

(mag.x szél.x mély.) 

• OX = inox készülékszín
• W = fehér készülékszín

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
• Perfect Fit kialakítás

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 267
• Klímaosztály: SN-T (10 °C - 43 °C)
• Zajszint (dBA): 38
• Készülékméret: 1560x595x655 mm 

(mag.x szél.x mély.) 

• OX = inox készülékszín
• W = fehér készülékszín

A WHIRLPOOL AJÁNLÁSÁVAL

A WPro termékekről szóló további információért  vagy a termékek megvásárlásáért keresse fel www.whirlpoolszerviz.hu oldalt!

MFC 100EE 3M Mikroszálas törlőkendő, 36x36 cm                                 

Ideális mindenféle felület kíméletes, karcolódásmentes  tisztítására. Nem bolyho-
sodik, mosógépben mosható 60-90 °C-on, akár 300 alkalommal.

ALULFAGYASZTÓS LESSFROST HŰTŐSZEKRÉNYEK

BLF 9121 OX és BLF 9121 W

BLF 8122 OX és BLF 8122 W

BLF 8121 OX és BLF 8121 W

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+ energiaosztály
• LessFrost technológia (ritkább és  

gyorsabb leolvasztás)
• 6. Érzék (automatikus hőmérséklet  

szabályozás) funkció
• Elektronikus hőmérséklet beállítás  

EOS1 kijelzővel
• LED-égős világítás
• Hasznos hűtőtérfogat (kWh / év): 258 l
• Hasznos fagyasztótérfogat: 111 l
• Fagyasztási kapacitás (kg / nap): 5 kg

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A++ energiaosztály
• LessFrost technológia (ritkább és  

gyorsabb leolvasztás)
• 6. Érzék (automatikus hőmérséklet  

szabályozás) funkció
• Elektronikus hőmérséklet beállítás  

EOS1 kijelzővel
• LED-égős világítás
• Hasznos hűtőtérfogat (kWh / év): 228 l
• Hasznos fagyasztótérfogat: 111 l
• Fagyasztási kapacitás (kg / nap): 5 kg 

 
 
 
 

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+ energiaosztály
• LessFrost technológia (ritkább és  

gyorsabb leolvasztás)
• 6. Érzék (automatikus hőmérséklet  

szabályozás) funkció
• Elektronikus hőmérséklet beállítás  

EOS1 kijelzővel
• LED-égős világítás
• Hasznos hűtőtérfogat (kWh / év): 228 l
• Hasznos fagyasztótérfogat: 111 l
• Fagyasztási kapacitás (kg / nap): 5 kg

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
• Gyorshűtés funkció
• Perfect Fit kialakítás

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 321
• Klímaosztály: SN-T (10 °C - 43 °C)
• Zajszint (dBA): 38
• Készülékméret: 2010x595x655 mm 

(mag.x szél.x mély.) 

• OX = inox készülékszín
• W = fehér készülékszín

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
• Gyorshűtés funkció
• Perfect Fit kialakítás

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 243
• Klímaosztály: N-T (16° - 43°C)
• Zajszint (dBA): 38
• Készülékméret: 1885x595x655 mm 

(mag.x szél.x mély.) 

• OX = inox készülékszín
• W = fehér készülékszín

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
• Gyorshűtés funkció
• Perfect Fit kialakítás

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 309
• Klímaosztály: N-T (16° - 43°C)
• Zajszint (dBA): 38
• Készülékméret: 1885x595x655 mm 

(mag.x szél.x mély.) 

• OX = inox készülékszín
• W = fehér készülékszín

A kiterjeszett garancia regisztrációhoz kötött, további 
részletek a regisztracio.whirlpool.hu oldalon találhatók.

A kiterjeszett garancia regisztrációhoz kötött, további 
részletek a regisztracio.whirlpool.hu oldalon találhatók.
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FRI 200 Hűtőtisztítóspray, 500 ml                                                                                                         

Eltávolítja a foltokat, az ételmaradékokat a hűtőből valamint a mélyhűtőből, 
és kellemes citromillattal árasztja el azt.

Microban szűrők                                                                                          

Speciális és intelligens antibakteriális szűrő a Whirlpool egyes hűtőszekré-
nyeihez. A levegőszűrő polimerstruktúrájában lévő szálak belsejében és fel-
színén egyenletesen elhelyezkedő Microban® aktív összetevői hatékonyan 
szűrik az alábbi baktériumokat és mikroorganizmusokat: Listeria monocy-
togenes, Staphylococcus aureus, Escherichia coli 0157, Salmonella enterit-
idis, Aspergillus niger. A doboz a szűrő lejárati dátumát jelző Timestrip csí-
kot is tartalmaz.

ANTF-MIC Microban szűrő
ANTF-MIC2 Microban szűrő, 2x

DEO 212 Hűtőillatosító                                                                              
 
Eltávolítja a kellemetlen szagokat, és javítja a hűtőszekrény higiéniáját. 
Szénszűrővel és cserét jelző indikátorral van ellátva. A hűtő tojástartójába 
helyezhető. Átlagos élettartama 3 hónap.

A WHIRLPOOL AJÁNLÁSÁVAL MEGVÁSÁROLHATÓ WPRO TERMÉKEK

A WPro termékekről szóló további információért  vagy a termékek megvásárlásáért keresse fel www.whirlpoolszerviz.hu oldalt!

FELÜLFAGYASZTÓS HŰTŐSZEKRÉNYEK

WTV4597 NFC IX

WTE3113 TS

ARC 2353

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

páratartalom-szabályozás) funkció
• Elektronikus hőmérséklet-beállítás
• Automatikus hűtőtér-leolvasztás
• Érintőszenzoros külső LED-kijelző
• Starlight LED-világítás
• Hasznos hűtő-/fagyasztótérfogat: 

341 l/109 l
• 12 kg/nap fagyasztókapacitás, 

24 óra tartási idő

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+ energiaosztály
• Termosztátos hőmérséklet-beállítás
• Automatikus hűtőtér-leolvasztás
• Hűtővilágítás (izzólámpa)
• Hasznos hűtő-/fagyasztótérfogat: 

228 l/88 l
• 4 kg/nap fagyasztókapacitás, 

30 óra tartási idő

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+ energiaosztály
• Termosztátos hőmérséklet-beállítás
• Hűtővilágítás (izzólámpa)
• Hasznos hűtő-/fagyasztótérfogat: 

171 l/41 l
• Biztonsági üvegpolcok

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK 
Multiflow légáramlás, ventilátor antibakteri-
ális 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.x szél.x mély.)

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK 
Ventilátor antibakteriális szűrővel, 
biztonsági üvegpolcok 

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 276
• Klímaosztály: N-ST (16 °C - 38 °C)
• Zajszint (dBA): 39
• Készülékméret: 1790x595x626 mm 

(mag.x szél.x mély.)

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 212
• Klímaosztály: N (16 °C - 32 °C)
• Zajszint (dBA): 40
• Készülékméret: 1430x550x580 mm 

(mag.x szél.x mély.)
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EGYAJTÓS HŰTŐSZEKRÉNYEK

WMN36562 N

WME36562 X

WME32222 W

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

páratartalom-szabályozás) funkció
• Elektronikus hőmérséklet-beállítás
• Automatikus hűtőtér-leolvasztás
• Belső LED-kijelző
• StarLight LED-világítás
• Hasznos hűtőtérfogat: 363 l
• Perfect Fit kialakítás 

(közvetlenül fal mellé helyezhető) 

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

páratartalom-szabályozás) funkció
• Elektronikus hőmérséklet-beállítás
• Automatikus hűtőtér-leolvasztás
• Belső LED-kijelző
• LED-világítás
• Hasznos hűtőtérfogat: 363 l
• Perfect Fit kialakítás 

(közvetlenül fal mellé helyezhető)

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

páratartalom-szabályozás) funkció
• Elektronikus hőmérséklet-beállítás
• Automatikus hűtőtér-leolvasztás
• Belső, digitális LED-kijelző
• LED égős világítás
• Hasznos hűtőtérfogat: 318 l
• Perfect Fit kialakítás 

(közvetlenül fal mellé helyezhető)

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK 
Multiflow légáramlás, ventilátor antibakte-
riális szűrővel, biztonsági üvegpolcok, inox 
palacktartó, Gyorshűtés funkció, Vakáció 
üzemmód

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 114
• Klímaosztály: SN-T (10 °C - 32 °C)
• Zajszint (dBA): 38
• Készülékméret: 1875x595x630 

(mag.x szél.x mély.) 
 
 

• Hozzá illő fagyasztószekrény: 
WVN26562 NFN

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK 
Multiflow légáramlás, ventilátor antibakte-
riális szűrővel, biztonsági üvegpolcok, inox 
palacktartó, Gyorshűtés funkció, Vakáció 
üzemmód 

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 114
• Klímaosztály: SN-T (10 °C - 32 °C)
• Zajszint (dBA): 38
• Készülékméret: 1875x595x630 

(mag.x szél.x mély.) 
 
 
 

• Hozzá illő fagyasztószekrény: 
WVE26562 NFX

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK 
Multiflow légáramlás, ventilátor antibak-
teriális szűrővel, biztonsági üvegpolcok, 
Gyorshűtés funkció 

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 110
• Klímaosztály: SN-T (10 °C - 32 °C)
• Zajszint (dBA): 38
• Készülékméret: 1670x595x645 

(mag.x szél.x mély.) 
 
 
 
 

• Hozzá illő fagyasztószekrény: 
WVE22512 NFW

EGYAJTÓS HŰTŐSZEKRÉNYEK

WME3611 W

WM1550 A+W

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+ energiaosztály
• 6. Érzék (hőmérséklet-szabályozás) 

funkció
• Elektronikus hőmérséklet-beállítás
• Automatikus hűtőtér-leolvasztás
• Belső, digitális LED-kijelző
• LED-égős világítás
• Hasznos hűtőtérfogat: 369 l
• Perfect Fit kialakítás 

(közvetlenül fal mellé helyezhető) 

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+ energiaosztály
• Termosztátos hőmérséklet-beállítás
• Automatikus hűtőtér leolvasztás
• Hasznos hűtő-/fagyasztótérfogat: 

208 l/15 l
• 15 liter fagyasztó térfogat
• 2 kg/nap fagyasztókapacitás,  

10 óra tartási idő
• Biztonsági üvegpolcok

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK 
Biztonsági üvegpolcok, Gyorshűtés funkció 

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 146
• Klímaosztály: SN-T (10 °C - 32 °C)
• Zajszint (dBA): 38
• Készülékméret: 1875x595x630 

(mag.x szél.x mély.) 
 
 
 
 
 

• Hozzá illő fagyasztószekrény: 
WVE 2652 NFW

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 213
• Klímaosztály: N-ST (16 °C - 38 °C)
• Zajszint (dBA): 40
• Készülékméret: 1430x550x580 mm
• (mag.x szél.x mély.)
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INNOVÁCIÓ

6. Érzék 
technológia
A Whirlpool 
fagyasztószekrények és 
fagyasztóládák az exkluzív 
6. Érzék technológiával 
rendelkeznek. Egy speciális 
szenzor érzékeli a fagyasztótér 
belsejében bekövetkező 
hőmérséklet-változásokat, és 
automatikusan megnöveli 
a fagyasztás hatékonyságát, 
amikor arra szükség 
van; ezáltal akár 30%-os 
energiamegtakarítás is 
elérhető.1

StopFrost:
fagyasztóláda leolvasztás 
egyetlen perc alatt2

Önnek nem kell a leolvasz-
tással bajlódnia, a StopFrost 
gyűjtődoboz egyetlen perc 
alatt kiemelhető és csapvíz 
alatt lemosható. Intsen búcsút 
a jegesedésnek!

N°1 technológia, hogy az 
ételeit a legjobb minőségben 

fagyaszthassa le 

NoFrost funkció
A NoFrost technológiának 
köszönhetően nincs szükség a 
fagyasztószekrények manuális 
leolvasztásra. 

1 Whirlpool 6. Érzék funkcióval nem rendelkező fagyasztóládához viszonyítva.
2 A forradalmi StopFrost rendszer a jégkristályok több, mint 50%-át 
összegyűjti (2014. márciusi státusz) egy önálló, egyetlen mozdulattal 
kivehető rekeszben, ami könnyen kivehető és csapvíz alatt lemosható.
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ELLENSÚLYOZOTT FEDÉL

Biztonságosabb és gyorsabb: speciális fém zsanérok biztosítják, hogy 
a fagyasztóláda fedele különböző nyitási szögekben is stabilan álljon.

TISZTA ÉS EGYENES HÁTFAL 
A TÖKÉLETES ELHELYEZÉSÉRT

Az egyszerűbb tisztíthatóság és könnyebb térbeli elhelyezés miatt 
a Whirlpool fagyasztóládák hátsó fala teljesen sík, a külső konden-
zátor helyett belső kondenzátorokat alkalmazunk (az oldalfalakon 
és a fagyasztóláda elején találhatók). Mivel a fagyasztóláda hátfala 
lapos, nincsenek rajta rácsok, ezért nem gyűjti össze a port, illetve 
teljesen a fal mellé állítható. 

Egyenes hátfalú fagyasztóládák: WHE31352 F, WHM28113, 
WHM22113, WHM4611, WHM3911, WHM3111, WHM25112, 
WHM2511, WHE25352 F.

FLEXIMODE

Ételei tökéletesen rendezettek és könnyen hozzáférhetők lesznek 
a fagyasztóládában. A legegyszerűbb módja, hogy minden helyet 
hasznosítson és tökéletesen átláthatóvá varázsolja fagyasztóládáját. 
A FlexiMode fagyasztókosarak tetszőlegesen alakíthatók, mozgatha-
tók és akár ki is vehetők, így 3 szintre tudja osztani a fagyasztóládát. 

Külön tartozékként megvásárolhatók 311 literes (WHM3111, 
WHE31352 F) és 390 literes (WHM3911) fagyasztóládákhoz.
FLM 300 - 311 literes fagyasztóládákhoz
FLM 400 - 390 literes fagyasztóládákhoz

FLEXIRACK 

A FlexiRack egy mély és keskeny fagyasztókosár, amit a fagyasztólá-
da oldalára lehet erősíteni, melyben az apró élelmiszerek is biztonsá-
gosan fagyaszthatók

Külön tartozékként megvásárolható a következő típusokhoz: 
WHM2511, WHM25112, WHM3111, WHM3911, WHE25352 F, 
WHE31352 F, WHM22113.

ECO FUNKCIÓ

A félig telerakott fagyasztó esetében a gazdaságos Eco funkció hasz-
nálatával az eddigieknél is több energiát takaríthat meg.

ÁTLÁTSZÓ FIÓKOK

Lássa át egy pillantással a fagyasztószekrénye tartalmát! A fiókok 
előlapján lévő ételnaptár segítségével nyomon tudja követni az éte-
lek eltarthatósági idejét.

Általános jellemzők
WVA35643 NFW

WVA31612 NFW

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 fagyasztótérfogat: 342 l
• 32 kg/nap fagyasztókapacitás, 

45 óra tartási idő
• Gyorsfagyasztás funkció
• Világítás
• Jégkockakészítő

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 fagyasztótérfogat: 308 l
• 32 kg/nap fagyasztókapacitás, 

40 óra tartási idő
• Gyorsfagyasztás funkció
• Világítás

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 194
• Klímaosztály: SN-T (10 °C - 43 °C)
• Zajszint (dBA): 40
• Készülékméret: 1875x710x750 mm 

(mag.x szél.x mély.)

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 273
• Klímaosztály: SN-T (10 °C - 43 °C)
• Zajszint (dBA): 41
• Készülékméret: 1750x710x760 mm 

(mag.x szél.x mély.)

70 CM SZÉLES FAGYASZTÓSZEKRÉNYEK

A WHIRLPOOL AJÁNLÁSÁVAL

A WPro termékekről szóló további információért  vagy a termékek megvásárlásáért keresse fel www.whirlpoolszerviz.hu oldalt!

ICM 101 Jégkockakészítő                                                                           

Az IceMate jégkockakészítő néhány Whirlpool fagyasztószekrény alapfelszereltsé-
ge, de tartozékként külön is megvásárolható, illeszkedik bármilyen típusú fagyasz-
tószekrénybe. A forgatógombok segítségével a jégkockák egyszerűen a két darab 
tárolótartályba hullanak.
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WVN26562 NFN

WVE26562 NFX

WVE2652 NFW

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A++ energiaosztály
• NoFrost (jegesedésmentes) működés
• 6. Érzék (hőmérséklet-szabályozás) funkció
• Elektronikus hőmérséklet-beállítás
• Belső LED-kijelző
• Figyelmeztető hangjelzés (hőmérséklet- 

túllépés vagy áramkimaradás esetén)  
 
 
 
 
 

• Hozzá illő hűtőszekrény: WMN36562 N

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A++ energiaosztály
• NoFrost (jegesedésmentes) működés
• 6. Érzék (hőmérséklet-szabályozás) funkció
• Elektronikus hőmérséklet-beállítás
• Belső LED-kijelző
• Figyelmeztető hangjelzés (hőmérséklet- 

túllépés vagy áramkimaradás esetén)  
 
 
 
 
 

• Hozzá illő hűtőszekrény: WMN36562 N

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+ energiaosztály
• NoFrost (jegesedésmentes) működés
• 6. Érzék (hőmérséklet-szabályozás) 

funkció
• Elektronikus hőmérséklet-beállítás
• Belső LED-kijelző
• Figyelmeztető hangjelzés (hőmérséklet-

túllépés vagy áramkimaradás esetén) 
 
 
 

• Hozzá illő hűtőszekrény: 
WME 3611 W

• Hasznos fagyasztótérfogat: 260 l
• 26 kg/nap fagyasztókapacitás, 

24 óra tartási idő
• Gyorsfagyasztás funkció
• Világítás
• Jégkockakészítő
• Palacktartó
• Perfect Fit kialakítás 

(közvetlenül fal mellé helyezhető) 

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 246
• Klímaosztály: SN-T (10 °C - 32 °C)
• Zajszint (dBA): 41
• Készülékméret: 1875x596x630 mm 

(mag.x szél.x mély.) 

• Hasznos fagyasztótérfogat: 260 l
• 26 kg/nap fagyasztókapacitás, 

24 óra tartási idő
• Gyorsfagyasztás funkció
• Világítás
• Jégkockakészítő
• Palacktartó
• Perfect Fit kialakítás 

(közvetlenül fal mellé helyezhető) 

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 246
• Klímaosztály: SN-T (10 °C - 32 °C)
• Zajszint (dBA): 41
• Készülékméret: 1875x596x630 mm 

(mag.x szél.x mély.)

• Hasznos fagyasztótérfogat: 260 l
• 26 kg/nap fagyasztókapacitás, 24 óra 

tartási idő
• Gyorsfagyasztás funkció
• Világítás
• Perfect Fit kialakítás (közvetlenül fal 

mellé helyezhető)

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 314
• Klímaosztály: SN-T (10 °C - 32 °C)
• Zajszint (dBA): 41
• Készülékméret: 1875x595x630 mm 

(mag.x szél.x mély.)

NOFROST FAGYASZTÓSZEKRÉNYEK

WVE22512 NFW

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A++ energiaosztály
• NoFrost (jegesedésmentes) működés
• 6. Érzék (hőmérséklet-szabályozás) funkció
• Elektronikus hőmérséklet-beállítás
• Belső LED-kijelző
• Figyelmeztető hangjelzés (hőmérséklet- 

túllépés vagy áramkimaradás esetén)  
 
 
 
 
 

• Hozzá illő hűtőszekrény: WME32222 W

• Hasznos fagyasztótérfogat: 222 l
• 26 kg/nap fagyasztókapacitás, 

24 óra tartási idő
• Gyorsfagyasztás funkció
• Perfect Fit kialakítás 

(közvetlenül fal mellé helyezhető) 

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 225
• Klímaosztály: SN-T (10 °C - 32 °C)
• Zajszint (dBA): 41
• Készülékméret: 1670x596x630 mm 

(mag.x szél.x mély.)

WVE17622 NFW

WVE1751  NFW

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A++ energiaosztály
• NoFrost (jegesedésmentes) működés
• 6. Érzék (hőmérséklet-szabályozás) 

funkció
• Elektronikus hőmérséklet-beállítás
• Belső LED-kijelző
• Figyelmeztető hangjelzés és külső figyel-

meztető jelzőfény (hőmérséklettúllépés 
vagy áramkimaradás esetén)

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+ energiaosztály
• NoFrost (jegesedésmentes) működés
• 6. Érzék (hőmérséklet-szabályozás) 

funkció
• Elektronikus hőmérséklet-beállítás
• Belső LED-kijelző
• Figyelmeztető hangjelzés (hőmérséklet-

túllépés vagy áramkimaradás esetén)

• Hasznos fagyasztótérfogat: 175 l
• 26 kg/nap fagyasztókapacitás, 24 óra 

tartási idő
• Gyorsfagyasztás funkció
• Perfect Fit kialakítás (közvetlenül fal 

mellé helyezhető) 

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 200
• Klímaosztály: SN-T (10 °C - 32 °C)
• Zajszint (dBA): 41
• Készülékméret: 1420x595x645 mm 

(mag.x szél.x mély.)

• Hasznos fagyasztótérfogat: 175 l
• 26 kg/nap fagyasztókapacitás, 24 óra 

tartási idő
• Gyorsfagyasztás funkció
• Perfect Fit kialakítás (közvetlenül fal 

mellé helyezhető)

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 254
• Klímaosztály: SN-T (10 °C - 32 °C)
• Zajszint (dBA): 41
• Készülékméret: 1420x595x645 mm 

(mag.x szél.x mély.)

FAGYASZTÓSZEKRÉNYEK
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WHE31352 F

WHE25352 F

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

ALAPTULAJDONSÁGOK 
• A++ energiaosztály
• Hasznos térfogat: 251 l
• 18 kg/nap fagyasztási kapacitás, 45 óra 

tartási idő
• 6. Érzék funkció
• StopFrost (kivehető páraelnyelő doboz) 

funkció

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

• 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.x szél.x mély.)

• Elektronikus hőmérséklet-beállítás
• Gazdaságos (ECO) beállítási lehetőség
• Gyorsfagyasztás funkció
• Biztonsági zár
• Belső világítás
• Ellensúlyozott fedél
• Fagyasztókosarak száma: 2

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 194
• Klímaosztály: SN-T (10 °C - 43 °C)
• Zajszint (dBA): 42
• Készülékméret: 916x1010x698 mm 

(mag.x szél.x mély.)

• 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.x szél.x mély.)

FAGYASZTÓLÁDÁK

WHM22113

WHM4611

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

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+ energiaosztály
• Hasznos térfogat: 437 l
• 20 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: 2 

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 120
• Klímaosztály: SN-T (10 °C - 43 °C)
• Zajszint (dBA): 42
• Készülékméret: 916x1180x698 mm 

(mag.x szél.x mély.)

• Belső világítás
• Ellensúlyozott fedél
• Fagyasztókosarak száma: 4 

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 343
• Klímaosztály: SN-T (10 °C - 43 °C) 

Zajszint (dBA): 44
• Készülékméret: 916x1405x698 mm 

(mag.x szél.x mély.)

WHM3911

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+ energiaosztály
• Hasznos térfogat: 390 l
• 20 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): 319
• Klímaosztály: SN-T (10 °C - 43 °C) 

Zajszint (dBA): 42
• Készülékméret:  916x1180x698 mm  

(mag.x szél.x mély.)

FAGYASZTÓLÁDÁK

A kiterjeszett garancia regisztrációhoz kötött, további 
részletek a regisztracio.whirlpool.hu oldalon találhatók.

A kiterjeszett garancia regisztrációhoz kötött, további 
részletek a regisztracio.whirlpool.hu oldalon találhatók.

10
év

garancia
a kompresszorra

10
év

garancia
a kompresszorra

10
év

garancia
a kompresszorra

10
év

garancia
a kompresszorra

10
év

garancia
a kompresszorra

10
év

garancia
a kompresszorra



8180

WHM3111

WHM25112

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

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A++
• 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: 2 

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 278
• Klímaosztály: SN-T (10 °C - 43 °C)
• Zajszint (dBA): 42
• Készülékméret: 916x1180x698 

(mag.x szél.x mély.)

• Belső világítás
• Ellensúlyozott fedél
• Fagyasztókosarak száma: 1 

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 194
• Klímaosztály: SN-T (10 °C - 43 °C)
• Zajszint (dBA): 42
• Készülékméret: 916x1010x698 mm 

(mag.x szél.x mély.)

WHM2511

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): 248
• Klímaosztály: SN-T (10 °C - 43 °C)
• Zajszint (dBA): 42
• Készülékméret: 916x1010x698 mm 

(mag.x szél.x mély.)

FAGYASZTÓLÁDÁK

WHS2121

WHS1421

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+ energiaosztály
• Hasznos térfogat: 204 l
• 15 kg/nap fagyasztási kapacitás, 

36 óra tartási idő
• Elektronikus hőmérséklet-beállítás
• Gazdaságos (ECO) beállítási lehetőség
• Gyorsfagyasztás funkció
• Ellensúlyozott fedél
• Fagyasztókosarak száma: 1

ALAPTULAJDONSÁGOK
• A+ energiaosztály
• Hasznos térfogat: 204 l
• 13 kg/nap fagyasztási kapacitás, 28 óra 

tartási idő
• Elektronikus hőmérséklet-beállítás
• • Gazdaságos (ECO) beállítási lehetőség
• Gyorsfagyasztás funkció
• Ellensúlyozott fedél
• Fagyasztókosarak száma: 1

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 224
• Klímaosztály: SN-T (10 °C - 43 °C)
• Zajszint (dBA): 41
• Készülékméret: 865x806x642 mm 

(mag.x szél.x mély.)

• Integrált fogantyú (a fedél bal oldalán)

MŰSZAKI ADATOK
• Éves energiafogyasztás (kWh/év): 187
• Klímaosztály: SN-T (10 °C - 43 °C)
• Zajszint (dBA): 41
• Készülékméret: 865x573x642 mm 

(mag.x szél.x mély.)

A WHIRLPOOL AJÁNLÁSÁVAL
Összeépítő keret egyajtós hűtőszekrényhez és fagyasztószekrényhez                                                                           

Fagyasztószekrény és egyajtós hűtőszekrény összeépítése és üzembe helyezése során 
gondoskodjon arról, hogy a fagyasztószekrény a bal oldalra, a hűtőszekrény pedig a 
jobb oldalra kerüljön. A hűtőszekrény bal oldalán egy speciális eszköz található, amely 
megakadályozza, hogy páralecsapódás következzen be a készülékek között. 
 
Az összeépítéshez javasoljuk a következő keretek használatát:
ASM Black: WVN26562 NFN és WMN36562 N
ASM Grey: WVE26562 NFX és WME36562 X
ASM White: WVE22512 NFW és WME32222 W

A WPro termékekről szóló további információért  vagy a termékek megvásárlásáért keresse fel www.whirlpoolszerviz.hu oldalt!

FAGYASZTÓLÁDÁK

A kiterjeszett garancia regisztrációhoz kötött, további 
részletek a regisztracio.whirlpool.hu oldalon találhatók.

A kiterjeszett garancia regisztrációhoz kötött, további 
részletek a regisztracio.whirlpool.hu oldalon találhatók.
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INNOVÁCIÓ

6. Érzék 
Chef menü & 
Kedvencek
A 6. Érzék intelligens 
érzékelők figyelik az étel 
nedvességtartalmát, és be-
állítják a főzési időt, hogy az 
eredmény mindig tökéletes 
legyen. A 6. Érzék Chef menü 
könnyen használható, 
egyszerű és intuitív útmutató, 
amely 90 előre programozott 
receptet kínál. A Kedvencek 
menübe további 10 étel egye-
di főzési ciklusa menthető el.

Crisp 
technológia
Az exkluzív Crisp funkciónak 
köszönhetően minden recept-
nél ellenállhatatlanul ropogós 
lesz az étel alja és tökéletesen 
pirult a teteje mindössze  
néhány perc alatt.

Hőlégbefúvás 
funkció
A Hőlégbefúvás nagy tel-
jesítményű ventilátorának 
köszönhetően, amely egyen-
letesen melegíti fel az egész 
sütőteret, ugyanolyan sütési 
eredmény érhető el, mint egy 
hagyományos sütőben.

1  Európai fogyasztói intézetek által végzett, legutóbbi független tesztek 
eredménye alapján 2011, 2012, 2013-ban. 

              Fedezze fel a kiváló           
     mikrohullámú sütés élményét!
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Általános jellemzők

Fedezze fel az innovációt, mely forradalmasítja a főzést!

PRÉMIUM SZÖVEGES KIJELZŐ

Fedezze fel a JET Chef Premiumban rejlő tudást a prémium teljesszö-
veges-kijelző segítségével. Meg fog lepődni, milyen egyszerűvé válik 
még a legbonyolultabb ételek elkészítése is.

3D RENDSZER

Ez a forradalmi rendszer a hő egyenletes áramlását biztosítja a mikro-
hullámok 3 dimenziós elosztása révén. Az étel mindig egyenletesen 
készül, és mindenhol megfő illetve átsül.

JET START

Ez a funkció nagy víztartalmú étel gyors felmelegítésére szolgál, mint 
például nem sűrű levesek, kávé vagy tea.

MIKROHULLÁM

A Mikrohullám funkció lehetővé teszi az étel és ital gyors sütését 
vagy felmelegítését.

KIOLVASZTÁS

Ez a funkció lehetővé teszi az ételek rövid időn belüli manuális vagy 
automatikus kiolvasztását. Kiemelkedően gyors és egyenletes kiol-
vasztás zöldség, hús, baromfi és hal esetében is.

GRILL FUNKCIÓ

Erős kvarcgrill funkció az ételek grillezéséhez, pirításához, aranybar-
nára sütéséhez (gratinálásához). 

CRISP KENYÉRKIOLVASZTÁS

Egyedülálló Whirlpool funkció kifejezetten a pékáruk tökéletes kiol-
vasztására. Meleg és ropogós kenyér egy gombnyomással! A kenyér 
olyan friss lesz, mintha csak most sült volna! Az egyedülálló Crisp 
technológiával ötvözött Kiolvasztás funkció segítségével bármikor 
friss, meleg kenyeret varázsolhat az asztalra

PÁROLÁS – FŐZÉS

Ízletesen finomra párolja a zöldségeket, vagy tökéletesre főzi meg a 
tésztát és a rizst

AUTOMATIKUS FUNKCIÓK

•  Automatikus párolás: Gyors, egészséges ételkészítés gőzzel, spe-
ciális kialakítású párolóedénnyel és előre beprogramozott beállítá-
sokkal 6 különböző ételkategória számára. Csak töltse fel vízzel a 
párolót, majd válassza ki az étel kategóriáját és súlyát.

•  Automatikus Crisp: Ideális program a fagyasztott készételek (pl. 
hasábburgonya, pizza, csirkeszárnyak, lepény stb.) tálalási hőmér-
sékletűre történő gyors felmelegítésére, elkészítésére.

•  Automatikus puhítás: Az étel kíméletes puhítására szolgál, hogy az 
könnyebben kezelhető legyen. Kitűnő az olyan kényes ételekhez, 
mint például vaj, margarin vagy fagylalt.

•  Automatikus olvasztás: Az étel kíméletes, fröcskölés nélküli egy-
szerű felolvasztására szolgál. Kitűnő az olyan kényes ételekhez, mint 
például csokoládé, vaj vagy sajt. A többszintű teljesítmény-beállítá-
soknak köszönhetően az étel egyenletesebben készül el, megőrzi 
eredeti ízét és tápértékét, és nem fő túl.

•  Automatikus sütés: Ételkészítésre használható automatikus funk-
ció. Csak a következő élelmiszerek esetében használható: sült bur-
gonya, friss zöldségek, fagyasztott zöldségek, konzerv zöldségek és 
pattogatott kukorica.

Általános jellemzők

GYORS ELŐMELEGÍTÉS

Ez a funkció az üres sütő gyors előmelegítésére szolgál. Beállíthatja 
a kívánt hőmérsékletet, és a mikrohullámú sütő azonnal tájékoztatni 
fogja, amint elérte azt.

IDŐZÍTŐ

Olyankor használja ezt a funkciót, amikor egy konyhai órára van 
szüksége a pontos időtartam méréséhez, például tészta kelesztésé-
hez a sütés előtt stb. Vegye figyelembe, hogy a Konyhai Időzítő NEM 
aktivál sütési programot.

FORGÓTÁNYÉR LEÁLLÍTÁS

A lehető legjobb eredmény érdekében az üveg forgótányérnak 
sütés közben forognia kell. Amennyiben mégis nagy méretű edényt 
kíván használni, amely nem tud szabadon forogni a sütőben, 
lehetőség van a forgás leállítására a Forgótányér leállítása funkció 
használatával.

Ez a funkció csak a következő főzési funkciókkal működik:

- Hőlégbefúvás
- Combi Grill + Mikrohullám
- Combi Hőlégbefúvás + Mikrohullám
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JT 479 IX // JT 479 BL

JT 469 IX // JT 469 WH

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 33 literes belső tér
• 6. Érzék funkciók (automatikus 

súlyérzékeléssel)
• 6. Érzék Chef menü (90 automatikus 

recept) & Kedvencek funkció (10 recept)
• 3D mikrohullám (1000 W), Grill (1200 W), 

Crisp, Párolás és Hőlégbefúvás funkció 
(1500 W)

• Elektronikus vezérlés, érintőszenzoros 
kezelés

• Prémium szöveges - piktogramos kijelző 
(magyar nyelvű)

• Lefelé nyíló, teherbíró ajtó 
 

• IX - inox készülékszín
• BL - fekete készülékszín

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 33 literes belső tér
• 6. Érzék funkciók (automatikus 

súlyérzékeléssel)
• 6. Érzék Chef menü (30 automatikus recept)
• 3D mikrohullám (1000 W), Grill (1200 W), 

Crisp, Párolás és Hőlégbefúvás funkció 
(1500 W)

• Elektronikus vezérlés, érintőszenzoros 
kezelés

• Piktogramos kijelző
• Lefelé nyíló, teherbíró ajtó 

 
 

• IX - inox készülékszín
• WH - fehér készülékszín

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK 
Megállítható forgótányér, rizs/tészta főzés 
(párolóedénnyel), Gyors Előmelegítés, 
Kiolvasztás, 6. Érzék Crisp Kenyérkiolvasztás, 
Időzítő 

TARTOZÉKOK 
Crisp-tál+ fogantyú, párolóedény, grillrács 

MŰSZAKI ADATOK
• Teljesítményigény (W): 2200
• Készülékméret: 377x487x541 

(mag.x szél.x mély.) (mm)

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK 
Megállítható forgótányér, rizs/tészta főzés 
(párolóedénnyel), Gyors Előmelegítés, 
Kiolvasztás, 6. Érzék Crisp Kenyérkiolvasztás, 
Időzítő 

TARTOZÉKOK 
Crisp-tál+ fogantyú, párolóedény, grillrács 

MŰSZAKI ADATOK
• Teljesítményigény (W): 2200
• Készülékméret: 377x487x541 

(mag.x szél.x mély.) (mm)

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK

JQ 280 SL

JQ 276 SL // JQ 276 BL // JQ 276 WH

JC 213 WH

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 30 literes belső tér
• 6. Érzék funkciók (automatikus 

súlyérzékeléssel)
• 3D mikrohullám (950 W), Grill (1050 W), 

Crisp, Párolás és Hőlégbefúvás funkció 
(1350 W)

• Elektronikus vezérlés, érintőszenzoros 
kezelés

• Piktogramos kijelző 
 
 
 

• SL - ezüst készülékszín

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 30 literes belső tér
• 6. Érzék funkciók (automatikus 

súlyérzékeléssel)
• 3D mikrohullám (950 W), Grill (1050 W), 

Crisp és Párolás
• Elektronikus vezérlés, érintőszenzoros 

kezelés
• Piktogramos kijelző 

 
 
 
 

• SL - ezüst készülékszín
• BL - fekete készülékszín
• WH - fehér készülékszín

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 30 literes belső tér
• 3D mikrohullám (950 W), 

Grill (1000 W) és Párolás
• Elektronikus vezérlés, érintőszenzoros 

kezelés
• Piktogramos kijelző 

 
 
 
 
 
 
 

• WH - fehér készülékszín

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK 
Megállítható forgótányér, rizs/tészta főzés 
(párolóedénnyel), Kiolvasztás, Időzítő 

TARTOZÉKOK 
Crisp-tál+ fogantyú, párolóedény, grillrács 

MŰSZAKI ADATOK
• Teljesítményigény (W): 2100
• Készülékméret: 333x548x525 

(mag.x szél.x mély.) (mm)

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK 
Megállítható forgótányér, rizs/tészta főzés 
(párolóedénnyel), Kiolvasztás, Időzítő

TARTOZÉKOK 
Crisp-tál+ fogantyú, párolóedény, grillrács 

MŰSZAKI ADATOK
• Teljesítményigény (W): 2100
• Készülékméret: 333x548x525 

(mag.x szél.x mély.) (mm)

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK 
Megállítható forgótányér, rizs/tészta főzés 
(párolóedénnyel), Kiolvasztás, Időzítő 

TARTOZÉKOK 
Párolóedény, grillrács 

MŰSZAKI ADATOK
• Teljesítményigény (W): 2100
• Készülékméret: 333x548x525 

(mag.x szél.x mély.) (mm)

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK



8988

GT 286 IX

GT 285 SL // GT 285 WH

GT 284 WH

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 3D mikrohullám + Grill + Crisp 

+ Párolás funkció
• Elektronikus vezérlés
• Digitális kijelző
• 25 literes belső tér 

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK 
JET Start, JET Kiolvasztás, Párolás, Crisp, 
Grill, Grill Kombi JET Menü Crisp 
(8 ételkategóriára)

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 3D mikrohullám + Grill + Crisp funkció
• Elektronikus vezérlés
• Digitális kijelző 

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK 
JET Start, JET Kiolvasztás, Crisp, JET Menü 
Crisp, Grill, Gratin 

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 3D mikrohullám + Grill funkció
• Elektronikus vezérlés, 

érintőszenzoros kezelés
• Digitális kijelző
• 25 literes belső tér 

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK 
JET Start, JET Kiolvasztás, JET Ital, JET Menü 
(súly szerinti automatikus főzési funkciók), 
Grill, Gratin (pirító) funkció

TARTOZÉKOK 
Crisp-tál + foganytú, párolóedény 

MŰSZAKI ADATOK
• Teljesítményigény (W): 1900
• Grillteljesítmény (W): 900
• Mikrohullám-teljesítmény (W): 700
• Készülékméret: 299x521x391 

(mag.x szél.x mély.) (mm) 

• IX - inox készülékszín

TARTOZÉKOK 
Crisp-tál + foganytú 

MŰSZAKI ADATOK
• Teljesítményigény (W): 1900
• Grillteljesítmény (W): 900
• Mikrohullám-teljesítmény (W): 700
• Készülékméret: 299x521x391 

(mag.x szél.x mély.) (mm) 

• SL - ezüst készülékszín
• WH - fehér készülékszín

TARTOZÉKOK 
Grillrács 

MŰSZAKI ADATOK
• Teljesítményigény (W): 2000
• Grillteljesítmény (W): 900
• Mikrohullámteljesítmény (W): 700
• Készülékméret: 300x520x436 

(mag.x szél.x mély.) (mm) 

• WH - fehér készülékszín

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK

MAX 39 WSL

MAX 34 FW

MAX 35 WBL

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

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 3D mikrohullám
• Elektronikus vezérlés, 

érintőszenzoros kezelés
• Digitális kijelző
• 13 literes belső tér 

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK 
JET Start, JET Kiolvasztás, Kiolvasztás, 
Melegítés, Konyhai Időzítő, Memória, 
Gyerekzár

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 3D mikrohullám + Párolás funkció
• Elektronikus vezérlés, érintőszenzoros 

kezelés
• Digitális kijelző
• 13 literes belső tér

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK
JET Start, JET Kiolvasztás, Kiolvasztás, 
Melegítés, Konyhai Időzítő, Memória, 
Gyerekzár

TARTOZÉKOK 
Crisp tál + fogantyú, párolóedény, grillrács

MŰSZAKI ADATOK
• Teljesítményigény (W): 1100
• Mikrohullám-teljesítmény (W): 700
• • Grill-teljesítmény (W): 700
• Készülékméret: 360x391x353 

(mag.x szél.x mély.) (mm) 

• WSL - ezüst készülékszín

TARTOZÉKOK 
Forgótányér 

MŰSZAKI ADATOK
• Teljesítményigény (W): 1100
• Mikrohullám-teljesítmény (W): 700
• Készülékméret: 392x321x381 

(mag.x szél.x mély.) (mm) 

• WH - fehér készülékszín

TARTOZÉKOK 
Párolóedény

MŰSZAKI ADATOK
• Teljesítményigény (W): 1100
• Mikrohullám-teljesítmény (W): 700
• Készülékméret: 360x391x353 

(mag.x szél.x mély.) (mm) 

• WBL - fekete készülékszín

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK
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MWD 274 BL / MWD 274 SL / MWD 274 WH

MWD 322 SL / MWD 322 WH

MWD 319 WH

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 3D mikrohullám + Grill funkció
• Elektronikus vezérlés
• Digitális kijelző (zöld karakterszín)
• 20 literes belső tér 

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK 
JET Start, automatikus Kiolvasztás, Grill, 
Grill Kombi, Gyerekzár 
 

• MWD 274 BL - fekete készülékszín
• MWD 274 SL - ezüst készülékszín
• MWD 274 WH - fehér készülékszín

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 2D mikrohullám + Grill funkció
• Elektronikus vezérlés
• Digitális kijelző (zöld karakterszín)
• 20 literes belső tér 

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK 
JET Start, automatikus főzési és kiolvasztási 
funkciók 3-3 ételfajtára, Grill, Grill Kombi, 
Gyerekzár 
 
 
 
 

• MWD 322 SL - ezüst készülékszín
• MWD 322 WH - fehér készülékszín

ALAPTULAJDONSÁGOK
• 2D mikrohullám (700 W)
• Mechanikus vezérlés
• 20 literes belső tér 

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK 
Melegentartás, kiolvasztás

TARTOZÉKOK 
Grillrács 

MŰSZAKI ADATOK
• Teljesítményigény (W): 1100
• Grillteljesítmény (W): 700
• Mikrohullám-teljesítmény (W): 700
• Készülékméret: 285x456x355 

(mag.x szél.x mély.) (mm)

TARTOZÉKOK 
Grillrács 

MŰSZAKI ADATOK
• Teljesítményigény (W): 1150
• Grillteljesítmény (W): 800
• Mikrohullám-teljesítmény (W): 700
• Készülékméret: 285x456x355 

(mag.x szél.x mély.) (mm)

MŰSZAKI ADATOK
• Teljesítményigény (W): 1150
• Készülékméret: 285x456x359 

(mag.x szél.x mély.) (mm)

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK

MWO 200 Mikrohullámúsütő-tisztító spray                                                        

Eltávolítja a lerakódott zsírréteget és a kellemetlen szagokat a mikrohullámú 
sütőből. Fertőtlenítő összetételének segítségével hatékonyan lép fel a bakté-
riumokkal szemben.

CRISP-tálak                                                                                                      

Kifejezetten Crisp funkciós Whirlpool mikrohullámú sütőkhöz használható. 
Segítségével az ételek gyorsan és könnyen elkészíthetők. Magas oldalfalá-
nak köszönhetően ideális eszköz torták és szuflék sütéséhez.

AVM 290 Crisp tál, 29 cm
AVM 250 Crisp tál, 25 cm
AVM 305 Crisp tál, 30,5 cm

STM 006 - Párolóedény,  1,5 l                                                                              

Speciális edény zöldségek, húsok, halak és tészták mikrohullámú sütőben tör-
ténő zsiradék hozzáadása nélküli párolásához. Ideális kiolvasztáshoz és me-
legítéshez, használható ételtároló edényként hűtőben és fagyasztóban egya-
ránt  - 40 °C és + 120 °C közötti hőmérsékleten. Alkalmas valamennyi, speciális 
párolásfunkció nélküli mikrohullámú sütőben való pároláshoz is. BPA-mentes.

A WHIRLPOOL AJÁNLÁSÁVAL MEGVÁSÁROLHATÓ WPRO TERMÉKEK

A WPro termékekről szóló további információért  vagy a termékek megvásárlásáért keresse fel www.whirlpoolszerviz.hu oldalt!
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INNOVÁCIÓ

6. Érzék funkció
Az intelligens 6. Érzék funkció 
érzékeli a szoba hőmérsékletét, 
és automatikusan kiválasztja a 
hűtés, a fűtés, a páramentesítés 
vagy a ventilátor funkciók 
közül a megfelelőt. Ha Ön 
változtat az alapértelmezett 
beállításokon, azt a készüléke 
megjegyzi.

Egy 
lélegzetvételnyi 
friss levegő 
A Fantasia sorozat készülékei-
ben található 4D légkeringető 
rendszer gyors és pontos 
hőmérséklet-szabályozást tesz 
lehetővé. 

Ideális hőmérséklet 
és kiemelkedő kényelem 

Precíz 
beállíthatóság 
a nagyobb  
kényelemért 
A számos Whirlpool légkon-
dicionálóban megtalálható 
Inverter Plus technológia 
precíz hőmérséklet-beállítást 
tesz lehetővé, segítségével a 
kívánt hőmérséklet gyorsan 
elérhető, melyet aztán az intel-
ligens rendszer automatikusan 
fenntart. Az eredmény pedig: 
kényelmes hűtés és energiaha-
tékonyság. 
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6. ÉRZÉK TECHNOLÓGIA

A 6. ÉRZÉK technológia szenzorok segítségével több ponton érzé-
keli a szoba hőmérsékletét, és automatikusan kiválasztja a megfe-
lelő funkciót: hűtés, fűtés, páramentesítés vagy levegőkeringetés. 
Amennyiben Ön állítja be az értékeket, a készülék a következő be-
kapcsolásnál emlékezni fog ezekre. 

ANTI FREEZE FUNKCIÓ

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

AUTO SWING

Az Auto Swing rendszer automatikusan szabályozza a légtere-
lő 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 cseré-
je után az előlap mögötti részen a „Reset” gomb megnyomásával 
az ikon villogása megszüntethető.

CSENDES INTELLIGENCIA

A Whirlpool 6. Érzék Super Slim légkondicionálók innovatív Inver-
ter Plusz technológiával rendelkeznek, így sokkal egyenletesebb 
hőmérsékletet-szabályozást , nagyobb kényelmet és energiahaté-
konyságot kínálnak. Mindezt egy extra keskeny kivitelű, mindösz-
sze 159 mm széles 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 saját alvási ciklusának megfelelően állíthatja be 
a működési időt és a kívánt hőmérsékletet.

ENERGIATAKARÉKOS MŰKÖDÉS

A Whirlpool légkondicionálók hűtés üzemmódban A++, A+ ener-
giaosztályúak, míg fűtés üzemmódban A besorolásúak Ezeken 
kívül több energiatakarékos funkcióval is rendelkeznek. Az Eco 
üzemmód gondoskodik az energiahatékonyságról, míg a szoba 
hőmérsékletét a megfelelő szinten tartja. Az energiatakarékos ké-
szenléti üzemmód használatával akár 70% energiát takaríthat meg, 
így a készülék fogyasztása óránként akár 1 W-nál is kevesebb lehet.

Általános jellemzők

LÉGKONDICIONÁLÓK

ACS 500 Légkondicionáló-tisztító spray, 500 ml                                                                                                         

Eltávolítja a kellemetlen szagokat és javítja a klímarendszerek higiéniáját 
kellemes illatot hagyva maga után.

DFF 100, DFF 200 Ventilátor- és klíma illatosító                                                                                          

Az illatosító használatával a ventilátor vagy klímaberendezés kellemes 
illatot áraszt a helyiségben. Egyszerűen felcsíptethető a készülékre. 

DFF 100 - narancsillatú
DFF 200 - gyapotvirág-illatú

A WHIRLPOOL AJÁNLÁSÁVAL MEGVÁSÁROLHATÓ WPRO TERMÉKEK

A WPro termékekről szóló további információért  vagy a termékek megvásárlásáért keresse fel www.whirlpoolszerviz.hu oldalt!

AFI 100 Porszűrő légkondicionálóhoz                                                                           

Környezetbarát, klórmentes filter pollen, poratka és por ellen.
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LÉGKONDICIONÁLÓK

Fantasia II. Inverter - SPIW 409L • SPIW 412L
TULAJDONSÁGOK:
• Mono split
• Hűtés/Fűtés
• InverterPlus Technológia
• A+ energiaosztály 

TOVÁBBI TULAJDONGÁSOK:
• Öntisztító funkció
• 6. Érzék intelligens vezérlés
• 4D légáramlás
• 1 W-os StandBy mód
• Turbo (Jet) hűtés
• Extra gyors hűtés/fűtés
• Round-U hőmérséklet-szabályozás
• Alvás üzemmód
• Páramentesítő funkció
• Auto-újraindítás 

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

MŰSZAKI ADATOK: SPIW 409L SPIW 412L

Energiaosztály (hűtés) A+ A+

Energiaosztály (fűtés) A A

Hűtőteljesítmény (kW) 2,6 3,4

Fűtőteljesítmény (kW) 2,7 3,7

SEER 5,6 5,6

SCOP 3,8 3,8

Zajszint (min. beltéri) (dB(A)) 26 26

Beltéri egység: 82 X 27 X 22 82 X 27 X 22

Kültéri egység: 66 X 48 X 24 66 X 48 X 24

Fantasia II. Inverter - SPIW 409 • SPIW 412 • SPIW 418 • SPIW 422
TULAJDONSÁGOK:
• Mono split
• Hűtés/Fűtés
• InverterPlus Technológia
• A++ energiaosztály 

TOVÁBBI TULAJDONGÁSOK:
• Öntisztító funkció
• 6. Érzék intelligens vezérlés
• 4D légáramlás
• 1 W-os StandBy mód
• Turbo (Jet) hűtés
• Extra gyors hűtés/fűtés
• Round-U hőmérséklet-szabályozás
• Alvás üzemmód
• Páramentesítő funkció
• Auto-újraindítás
• Rejtett kijelző
• Érintőszenzoros távirányító
• 
TARTOZÉKOK: (szűrők)
• Mosható antibakteriális
• Catechin
• HEPA

MŰSZAKI ADATOK: SPIW 409 SPIW 412 SPIW 418 SPIW 422

Energiaosztály (hűtés) A++ A++ A++ A++

Energiaosztály (fűtés) A A A A

Hűtőteljesítmény (kW) 2,6 3,5 5,0 6,5

Fűtőteljesítmény (kW) 2,8 3,8 5,3 6,8

SEER 6,1 6,1 6,1 6,3

SCOP 3,8 3,8 3,8 3,8

Zajszint (min. beltéri) (dB(A)) 26 26 35 36

Beltéri egység: 89 X 27 X 22 89 X 27 X 22 100 X 32 X 24 118 X 32 X 24

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
• InverterPlus 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

SEER 5,8 6,1 5,6

SCOP 3,8 4,0 3,8

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

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

LÉGKONDICIONÁLÓK

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

TULAJDONSÁGOK:
• Mono split 
• Hűtés/Fűtés
• InverterPlus 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

SEER 5,8 6,1 5,6

SCOP 3,8 4,0 3,8

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

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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LÉGKONDICIONÁLÓK

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

TULAJDONSÁGOK:
• 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 082/1 AMD 084/1

Energiaosztály (hűtés) A A A

Energiaosztály (fűtés) - - -

Hűtőteljesítmény (kW) 2,8 3,2 2,8

Fűtőteljesítmény (kW) - - -

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: - - -

Sail Inverter Dual split - AMD 066/1 • AMD 067/1 • Triál split - AMD 068/1

TULAJDONSÁGOK:
• Hűtés/Fűtés
• InverterPlus 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

SEER 5,6 5,6 5,1
SCOP 3,8 3,8 3,8
Zajszint (min. beltéri) (dB(A)) 26 26 26

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

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: - - -

LÉGKONDICIONÁLÓK

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

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: - -



MÁRKASZERVIZEK
A Whirlpool az Ön kényelmét szolgáló, magas szintű, személyes gondoskodást és 
figyelmet garantáló Márkaszerviz-hálózatot biztosít. Ez azt jelenti, hogy a minőség 
felfedezésén túl a tökéletes nyugalom érzését is megismerheti.  

Szervizhálózatunk kiemelt szolgáltatásaival áll az Ön rendelkezésére, legyen az 
akár beüzemelés, garancia utáni javítás vagy a készülékek használatához illetve 
karbantartásához szükséges kiemelt minőségű kiegészítők forgalmazása. 
Számunkra fontos, hogy termékeink a legnagyobb megelégedettség mellett 
a lehető leghosszabb ideig álljanak az Önök szolgálatában. 

Európaszerte számos Whirlpool márkaszerviz működik, 
ahol a javítást a Whirlpool készülékekre szakosodott, 
a gyártó által képzett szakemberek végzik eredeti Whirlpool 
alkatrészek felhasználásával.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei:
• Telefonszám: 06-40-109-109*
• Fax: 06-1-555-11-09
• E-mail: ugyfelszolgalat_whirlpool@esense.hu
• Weboldal: www.whirlpoolszerviz.hu
 
*  Telefonon munkanapokon 8:00 és 18:00 óra között várjuk hívását.

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

1117 Budapest, Bercsényi utca 25.

www.whirlpool.hu

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


