
WHIRLPOOL



Fogalmazza át a beépíthető konyháról kialakult képet a Whirlpool Cube minden várakozást felülmúló 
formái segítségével. Lépjen be a hatodik dimenzióba: egy olyan világba, ahol a különböző elemek 
ötvözete teljesen újjávarázsolja konyháját; olyan helyre, ahol a 6. ÉRZÉK technológia tökéletes har-
móniában él együtt a Whirlpoolra jellemző formajegyek legújabb generációjával.
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A Whirlpool beépíthető termékcsalád gördülékeny, áttörést hozó formavilágot helyez konyhája közép-
pontjába. A csúcstechnológiát képviselő termékeknél alkalmazott kiváló minőségű anyagok és tökéle-
tes konstrukciós részletek azonnali hatást eredményeznek; az ergonómikus kialakítás, a teljesítmény 
és a rugalmasság garantálja, hogy minden vágya teljesüljön ma, és a jövőben egyaránt.
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Igazi luxus, különleges megjelenés, 
kiváló minőség és a felülmúlhatatlan kényelem 
tökéletes kombinációja. A Whirpool innovációja a tükrös 
felületek és letisztult vonalak ötvözése a legújabb technológiával.
A Whirlpool Nova side by side hűtőszekrényei az amerikai hűtők órmótlan 
alakját megváltoztatva egy egységes megjelenést kínálnak letisztult vonalaikkal 
és tükrös felületükkel, mellyel a kiemelkedő minőség és kifogástalan ízlés kombinációját valósítják 
meg. A páraelszívónál és a sütőnél alkamazott legkiválóbb minőségű üveg a pontosság és esztétikum 
együttes elérése érdekében, egyedülálló és stílusos megjelenést kölcsönöz az egész konyhának.
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akZm 693/mr/r
Multifunkciós sütő

akr 809 mr 
Páraelszívó

wsG 5556 a+m
Side-by-side hűtőszekrény

Balranyíló változat: AKZM 693/MR/L• 

Fekete tükrös üveg• 

6. Érzék• 

„A” energiaosztály• 

MF8+ multifunkció, hőszenzorral• 

Jobb vagy bal oldalra nyíló, teljes üveg kivitelű sütőajtó• 

Érintőszenzoros vezérlés• 

67 literes sütőtér• 

Tripla sütősín• 

Katalitikus hát-oldallapok• 

Színes LCD-kijelző• 

 Többnyelvű szöveges+fotó megjelenítés magyar nyelven is• 

 Speciális funkciók (kiolvasztás, melegentartás, kelesztés)• 

30 beépített recept• 

10 memóriahely• 

3-rétegű teleüveg sütőajtó• 

Halogén sütővilágítás• 

GLAMOUR design• 

Fekete tükrös üveg• 

„Touch Slide” vezérlés• 

6. Érzék, automata pára- és hőszenzoros vezérlés• 

EDS3 technológia• 

Falra szerelhető kürtős elszívó• 

Elektronikus vezérlés• 

Max. elszívóteljesítmény 806 m• 3/h*

Alumíniumszűrő• 

Halogénvilágítás• 

Rendkívül csendes• 

Zajszint (dBA): 42-49-55• 

GLAMOUR design• 

600x598x395 mm• 

Tükrös üveg• 

335+180 l (hasznos űrtartalom)• 

„A+” energiaosztály• 

Teljes NO FROST rendszer• 

Külső jég- és vízadagoló, jégkása készítés• 

6. Érzék, digitális vezérlés• 

Gyümölcs- és snack rekesz• 

Antibakteriális szűrő• 

Ajtófront nélkül 600 mm-es mélység• 

GLAMOUR design• 

1780x902x700• 

* DIN EN 61591 szabvány szerint
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Modern, futurisztikus megjelenés, az acél szilárdságának 
és az üveg könnyedségének ötvözete letisztult és minimalista vol-
nalakat eredményezve. Mind a sütőt, mind a mikrohullámú sütőt 80 mm-es 
érintőszenzoros kezelőpanel és integrált fogantyú jellemzik. Az egyedi modellek tö-
kéletesen illeszkednek a modellcsalád többi tagjához, könnyen variálhatók az ideális konyha  
megteremtése érdekében. Az inox ujjlenyomatmentes felület a kényelmes használatot, a teljes érintő-
szenzoros magyarnyelvű, szöveges menürendszer, és az LCD-kijelző az egyszerű használatot hivatott szolgálni.
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akZm 656 iX 
Multifunkciós sütő

amw 848 iX
Mikro-Sütő kombinált készülék

akr 861 iX és akr 891 iX
Páraelszívó

6. Érzék• 

„A” energiaosztály• 

MF8+ multifunkció• 

Integrált fogantyú• 

Érintőszenzoros vezérlés• 

67 literes sütőtér• 

Dupla sütősín• 

Katalitikus hát-oldallapok• 

Ujjlenyomatmentes, inox felület• 

 Vega2 szöveges-grafikus kijelző  • 
(magyar nyelvű)

3-rétegű teleüveg sütőajtó• 

30 beépített recept• 

10 memóriahely• 

Gyermekzár• 

Halogén sütővilágítás• 

6. Érzék• 

Ujjlenyomatmentes inox felület• 

Érintőszenzoros vezérlés• 

40 l űrtartalom• 

3D melegítés• 

Forrólevegő-befúvás• 

3D/Grill/Crisp/Párolás (párolóedénnyel)• 

JetDefrost• 

JetStart• 

 Vega2 szöveges-grafikus kijelző • 
(magyar nyelvű)

900/1600 W• 

40 cm-es forgótányér• 

Gyermekzár• 

 Kiegészítők: sütőtálca, párolóedény,  • 
crisp tál, DVD-s receptkönyv

455x595x560 mm• 

6. Érzék• 

Inox• 

60 cm ill. 90 cm széles• 

Touch Slide vezérlés• 

Kürtős elszívó• 

Intenzív fokozat• 

Alumínium szűrő• 

Zajszint (dBA): 46-55-65• 

Max. elszívóteljesítmény 630 m• 3/h*

715-1165x598x500 mm (AKR 861 IX)• 

715-1165x898x500 mm (AKR 891 IX)• 

* DIN EN 61591 szabvány szerint
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A hagyományos sütés és a modern, kifinomult technológia tökéletes 
kombinációja. A fejlett kezelőfelület és 6. Érzék technológia ötvözete a nagy tel-
jesítményű légkeveréses rendszerrel, melynek köszönhetően nem kell előmelegíteni a sütőt.  
A széles programválasztékon túl a Whirlpool innovatív 6. ÉRZÉK funkciója tökéletes sütési eredményt kínál 
minden felhajtás nélkül. A két érzékelőjének köszönhetően a 6. ÉRZÉK technológia képes érzékelni az épen sütött étel* 
súlyát, és a sütőtér pontos hőmérsékletét, így ezeknek megfelelően állítja be a sütési időt és  szabályozza a sütési folyamatot, 
közben pedig rendszeres visszajelzést ad a sütési időről az innovatív és felhasználóbarát érintőképernyős kijelző segítségével 
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akZm 655 iX 
Multifunkciós sütő

amw 834 iX
Mikrohullámú sütő

amw 597 iX
Gőzpároló

6. Érzék• 

„A” energiaosztály• 

MF8+ multifunkció• 

Integrált fogantyú• 

Süllyesztett gomobok• 

67 literes sütőtér• 

Dupla sütősín• 

Katalitikus hát-oldallapok• 

Ujjlenyomatmentes, inox felület• 

 Vega2 szöveges-grafikus kijelző  • 
(magyar nyelvű)

3-rétegű teleüveg sütőajtó• 

30 beépített recept• 

10 memóriahely• 

Gyermekzár• 

Halogén sütővilágítás• 

6. Érzék• 

Ujjlenyomatmentes inox felület• 

Süllyesztett gomobok• 

40 l űrtartalom• 

3D melegítés• 

3D/Grill/Crisp/Párolás (párolóedénnyel)• 

JetDefrost• 

JetStart• 

Gemini2EVO grafikus kijelző• 

900/1600 W• 

40 cm-es forgótányér• 

Gyermekzár• 

 Kiegészítők: párolóedény, crisp tál• 

455x595x560 mm• 

Ujjlenyomatmentes inox felület • 

Süllyesztett gomobok • 

34 l űrtartalom • 

Elektronikus hőfokszabályzás • 

3 szintő párolótér • 

Felolvasztás, kelesztés • 

Vákum funkció • 

Lekvár, joghurt készítő funkció • 

Bébi edény fertőtlenítés • 

 Vega2 szöveges-grafikus kijelző  • 
(magyar nyelvű) 

Előreprogramozott receptek • 

2300 W • 

Gyermekzár • 

1,5 literes víztartály • 

 Kiegészítők: üveg párolótálca,  • 
fém párolótálca, párolórács 

455x595x517 mm• 
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Az új formatervezési irányzatok, a technológiai fejlődés, 
a társadalmi haladás és a háztartási szokások változásai mind ösz-
tönző erőként hatnak a Whirlpool innovációs tevékenységére. Minden egyes 
lépéssel fokozzuk az egyszerűséget, az alkalmazhatóságot és a tartósságot. Ennek kö-
szönhetően tisztább, vonzóbb stílust, valamint kifinomult, felhasználóbarát funkciót hoztunk 
létre. Az eredmény: olyan intelligens, stlíusos készülékek, amelyek a munka zömét elvégzik Ön helyett, 
így rendkívüli módon megkönnyítik az életét. A Whirlpool legújabb beépíthető irányvonalai a letisztult, minimalista 
eleganciát képviselik, melyhez járul a számtalan fejlesztés, melyet készülékek megjelenésén és funkcióin eszközöltek.
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akZm 657 iX
Multifunkciós, pyrolitikus sütő

wD 142 iX
Inox edénymelegítő fiók

akr 550 im 
Páraelszívó

Ujjlenyomatmentes inox felület• 

„A” energiaosztály• 

MF8+ multifunkció• 

Szálcsiszolt inox fogantyú• 

Süllyesztett gombok• 

67 literes sütőtér• 

Automata sütő programok• 

Gemini2EVO grafikus kijelzés• 

4x teleüveg sütőajtó• 

Forgónyárs• 

Gyermekzár• 

Halogén világítás• 

Automata tisztító programok• 

Ujjlenyomatmentes inox felület• 

Fogantyú nélküli „Push-Push” nyitás• 

Állítható hőfok: 30-85 °C• 

6 teríték, 20 literes, 450 W• 

Inox+üveg, 55 cm széles• 

Oldalfali, perimeter elszívó, 3 fokozat• 

Jobb oldalon elhelyezett nyomógombos vezérlés• 

Alumínium szűrő, Zajszint (dBA): 42-52-64• 

Max. elszívóteljesítmény 590 m• 3/h*

515x550x332 mm• 

* DIN EN 61591 szabvány szerint

akm 441 nB 
Gázfőzőlap

68 cm-es széles• 

Inox-Üveg• 

4 gázrózsa• 

Automata szikragyújtás• 

Széles perem• 

Egyenes vonalvezetésű, sarkos kidolgozás• 

Öntöttvas edénytartók• 

560 mm-es kivágási szélesség• 
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Az indukció egy egyedülálló főzési rendszer, melynek 
rengeteg előnye van a hagyományos főzési megoldásokhoz képest. 
Időt és energiát takarít meg számunkra, és biztonságos. A Whirlpool felsőkate-
góriás 6. érzék Green Generation indukciós lapjai nemcsak ezekkel az előnyökkel rendel-
keznek, hanem ennél jóval többet kínálnak:  Az állandó teljesítményfelvétel, és leadás jóvoltábol, 
nem ingadozik az főzőedények hőmérséklete, így minden esetben tökéletes eredményt érhetünk el. 
Ezt az előnyt ezidáig megtartották maguknak a gázfőzőlapok, de a tisztíthatóság, biztonság, takarékosság szempont-
jai mellett, ezen főzőlapjaink, ezt is nyújtják.  A számos kényelmi funkció mellett (slide vezérlés, forraló automatika stb.)  
az eddigi legtakarékosabb, hagyományos indukciós technikával szemben, 20-25%-kal kevesebb energiával készíthetjük 
el ételeinket. Az egyéb főzési módok ellenében akár 60% megtakarítás is lehetséges! A különleges zónakiosztás jóvoltából, 
elhelyeztünk mindkét készüléken egy-egy óriás zónát, melyen kényelmesen használhatjuk nagyobb serpenyőinket főzőedényeinket is!
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acm 754/Ba
Indukciós kerámia főzőlap

acm 751 Ba
Indukciós kerámia főzőlap

6. Érzék• 

77 cm széles • 

 Extra energiatakarékos egyenletes teljesítmény leadás • 
(megtakarítás egyéb főzőlapokkal szemben 20-60%)

„Touch Slide” vezérlés• 

Extra méretű (28 cm-es) főzőzóna• 

4 digitális teljesítménykijelző• 

Időprogramozás és programidő kijelzés• 

Teljesítményalapú hőmérsékletszabályozás• 

Zónánkénti maradékhő kijelző• 

JET Start turbó felfűtés (4x)• 

Forraló és olvasztó funkció minden zónához• 

Gyermekzár • 

Élcsiszolt kivitel• 

6. Érzék• 

65 cm széles• 

 Extra energiatakarékos egyenletes teljesítmény leadás • 
(megtakarítás egyéb főzőlapokkal szemben 20-60%)

„Touch Slide” vezérlés• 

Extra méretű (25 cm-es) főzőzóna• 

4 digitális teljesítménykijelző• 

Időprogramozás és programidő kijelzés• 

Teljesítményalapú hőmérsékletszabályozás• 

Zónánkénti maradékhő kijelző• 

JET Start turbó felfűtés (4x)• 

Forraló és olvasztó funkció minden zónához• 

Gyermekzár• 

Élcsiszolt kivitel• 

560 mm-es kivágási szélesség• 
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Az érintőszenzoros vezérlésű indukciós, és hagyományos 
gyorsfűtőszálas kerámia főzőlapjaink, esztétikus és kényelmes 
megoldást jelenthetnek, rendkívül jó árértékkel párosulva! A kétoldali 
rozsdamentes acél élkiképzés, és elegáns és masszív. Az indukciós kerámialapok 
„szinte” felülmúlhatatlanul takarékosak, biztonságosak, egyszerű és gyors velük a konyhai munka.
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acm 743 lX
Indukciós kerámia főzőlap

acm 703 lX
Indukciós kerámia főzőlap

akt 821 lX
Kerámia főzőlap

„Touch Slide” vezérlés• 

Időprogramozás és programidő kijelzés• 

Zónánkénti maradékhő kijelző• 

JetStart turbófelfűtés• 

Forraló és olvasztó funkció minden zónához• 

Gyermekzár• 

Kétoldali inox szegély• 

Időprogramozás és programidő kijelzés• 

Zónánkénti maradékhő kijelzés• 

JetStart turbófelfűtés• 

Gyermekzár• 

Kétoldali inox szegély• 

4 főzőzóna (2 dupla zónás-, bővíthető főzőfelület)• 

Időprogramozás és programidő kijelzés• 

4 digitális teljesítménykijelző• 

Zónánkénti maradékhő kijelzés• 

Gyermekzár• 

Kétoldali inox szegély• 
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A főzőlapok legújabb generációja: az Ixelium. Egy egyedül-
álló innovatív megoldást, mely mindazok számára a tökéletes meg-
oldást jelenti, akik a design, a szépség és a könnyű tisztíthatóság ötvözetére 
vágynak. Az Ixelium úttörő minősége szemmel látható a hagyományos rozsdamentes 
acél főzőlapokhoz képest. Használat utáni főzőfelület tisztítása során gyakran van szükség speci-
ális, agresszív tisztítószerre, amely nehezen távolítható el a készülékről. Ezzel szemben az Ixelium tisztítá-
sához mindössze egy nedves szivacs és egy papírtörlő is tökéletesen megfelel. A környezetbarát szemponton 
felül, az Ixelium felülete még magas hőmérsékleten sem változik meg, nem lesz homályos, karcos, és nem sárgul meg.
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akt 680 iXl
Gázfőzőlap

akt 780 iXl
Gázfőzőlap (2010. novembertől elérhető)

Karcálló IXELLIUM-inox felület• 

3 automata gázégő+négy lángkörös WOK égő, Wok tartóval• 

Automata szikragyújtás• 

Teli-, öntöttvas edénytartó rácsok• 

 Külön megvehető ORIGAMI kiegészítők (kőgrill, öntöttvas bordásgrill, • 
toaster, keményfa vágódeszka)

560 mm-es kivágási szélesség• 

Karcálló IXELLIUM-inox felület• 

3 automata gázégő+négy lángkörös WOK égő, Wok tartóval• 

Automata szikragyújtás• 

Teli-, öntöttvas edénytartó rácsok• 

 Külön megvehető ORIGAMI kiegészítők (kőgrill, öntöttvas bordásgrill, • 
toaster, keményfa vágódeszka)

560 mm-es kivágási szélesség• 
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A Whirlpool főzési rendszere egy 
sor vonzó megjelenésű moduláris elem-
ből áll, melynek segítségével  a rendelkezésre álló 
helynek megfelelően alakíthatja ki főzőlapját, az egészen ki-
csitől kezdve az extra nagyig, és jelentősen bővítheti főzési repertoárját.  
A prémium gáz-üveg főzőlapok tökéletesen illeszkednek a Whirlpool prémium sütői-
hez, de akár önmagukban is elegáns megjelenésűek. Tovább fozozhatjuk az ételcsodák elkészí-
tését a külön megvásárolható Origami tartozékok használatával.  Egyedülálló innovatív megoldásként, öt-
vöztük a mikrohullámú sütőt, és a páraelszívót. Így egy felsőszekrény helyén akár két készüléket is elhelyezhetünk!
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akt 476 nB
Gázfőzőlap

Edzett üveglap• 

ORIGAMI 73 cm-es gázlap• 

 3 automata gázégő + 1 négy lángkörös WOK égő, • 
Wok tartóval

Automata szikragyújtás• 

Öntöttvas edénytartók• 

 Opcionális ORIGAMI kiegészítők (kőgrill, • 
öntöttvas bordásgrill, toaster, keményfa vágódeszka)

560 mm-es kivágási szélesség• 

aVm 966 iX
Páraelszívó-Mikro kombinált készülék

Inox• 

22 liter űrtartalom• 

CRISP funkció• 

GRILL• 

Digitális kijelző• 

3D melegítés• 

JET Start• 

JET Defrost• 

25 cm tányér• 

Tükörüveg ajtó• 

Gyermekzár• 

360 m• 3/h elszívó teljesítmény*

Alumínium zsírszűrő• 

Felsőszekrénybe is építhető• 

380x600x320 mm• 

acm 958, 959, 960
Origami tartozékok

AMC 958: grill-lap + vágódeszka + univerzális konzol• 

AMC 959: lávakô lap + vágódeszka + univerzális konzol• 

 AMC 960: toast sütő + lávakô lap + grill-lap • 
+ vágódeszka + univerzális konzol

* DIN EN 61591 szabvány szerint
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A megjelenés és a funkció harmóniája. 
A megszokott elegancia mellett a páraelszívók fejlett, fel-
használóbarát technológiával rendelkeznek, amely automatikusan 
érzékeli, hogy az adott helyzetben mit kell tenni. A 6. Érzék funkció során 
a készülék érzékelői segítségével (pára, és hőszenzor) maga állítja be a megfelelő teljesít-
ményszintet attól függően, hogy éppen mit főzünk, így biztosítja a kiváló teljesítmény mellett 
a maximális energiatakarékosságot. Emellett a készülék a helyiség levegőminőségének javítására is alkalmas.
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akr 968 iX  
Páraelszívó

akr 799 iX
Páraelszívó

Inox• 

90 cm széles• 

EDS3 technológia• 

Falra szerelhető kürtős elszívó• 

Elektronikus vezérlés• 

Max. elszívóteljesítmény 820 m• 3/h*

Alumínium zsírszűrő• 

Halogénvilágítás• 

Zajszint (dBA): 35-45-50-56• 

675-1270x898x500 mm• 

6. Érzék, automata pára- és hőszenzoros vezérlés• 

Inox• 

90 cm széles• 

Falra szerelhető kürtős elszívó• 

Elektronikus vezérlés• 

Max. elszívóteljesítmény 630 m• 3/h*

Alumínium zsírszűrő• 

Halogénvilágítás• 

670-1100x900x500 mm• 

* DIN EN 61591 szabvány szerint
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A Whirlpool mosogatógépek a lehetőségek 
széles skáláját kínálják, a letisztult formatervezésnek 
köszönhetően pedig kiválóan illeszkednek konyhájába.  
Bármelyik modellt is választja, mindegyik készülék számos higiéniát fokozó, 
energiát, időt és munkát megtakarító funkcióval bír – a munkát bátran a gépre bízhatja, 
így Önnek nincs tennivalója. A mosogatógépeknél a Whirlpool a gőz erejét veti be a még hatéko-
nyabb tisztítás érdekében. Az AquaSteam mosogatógépben fejlett szenzorok és intelligens programok 
egymással összehangoltan működve biztosítják a tökéletes tisztítást, miközben a gép az edényekkel a lehető 
legkíméletesebben bánik. A 6. érzék technológia a ciklus legmegfelelőbb pillanatában állítja elő a gőzt, amely 
hatékonyan fellazítja a rászáradt szennyeződéseket, és megöli a baktériumokat. Így mosogatás közben fertőtleníti is az edényeket.
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aDG 9850
Mosogatógép

aDG 9860
Mosogatógép

aDG 9490 pc
Mosogatógép

Integrált• 

A/A/A• 

Extra gőztisztító funkció• 

6. Érzék Max funkció + 6 program• 

„Overnight” program, csak 39 dB zajszinttel• 

POWERCLEAN speciális tisztító zóna 32 plusz fúvókával• 

12 teríték• 

Digitális kijelző• 

Multizónás mosogatás• 

Teljes VízStop vízkifolyás ell. védelem• 

Elektronikus só- és öblítőhiány-kijelzés• 

Indításkésleltetés 1-24 h, maradékidő kijelzés• 

Sani Rinse (Baktériumölő) opció• 

Állítható magasságú és kivehető felsőkosár• 

1/3-2/3 osztott ledönthető tányértartó tüskék• 

„AutoClean” öntisztító szűrőrendszer• 

42 dB zajszint• 

Csökkentett vízfogyasztás: 10 l!• 

Programvége fényjelzés a padlón• 

Integrált• 

A/A/A• 

Extra gőztisztító funkció• 

6. Érzék Max funkció + 6 program• 

„Overnight” program, csak 39 dB zajszinttel• 

POWERCLEAN-MAX speciális tisztító zóna 4 forgófejjel• 

13 teríték, harmadik felső evőeszközfiók• 

Digitális kijelző• 

Multizónás mosogatás• 

Teljes VízStop vízkifolyás ell. védelem• 

Elektronikus só- és öblítőhiány-kijelzés• 

Indításkésleltetés 1-24 h, maradékidő kijelzés• 

Sani Rinse (Baktériumölő) opció• 

Állítható magasságú és kivehető felsőkosár• 

1/3-2/3 osztott ledönthető tányértartó tüskék• 

„AutoClean” öntisztító szűrőrendszer• 

42 dB zajszint• 

Csökkentett vízfogyasztás: 11 l!• 

Programvége fényjelzés a padlón• 

Integrált• 

A/A/A• 

Extra gőztisztító funkció• 

 6. Érzék (40-55 °C) és (60-70 °C) funkció + 4 program• 

POWERCLEAN speciális tisztító zóna 32 plusz fúvókával• 

12 teríték• 

Digitális kijelző• 

Indításkésleltetés 1-24 h, maradékidő kijelzés• 

Elektronikus vízkifolyás elleni védelem• 

Elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés• 

Állítható magasságú és kivehető felsőkosár• 

1/3-2/3 osztott ledönthető tányértartó tüskék• 

„AutoClean” öntisztító szűrőrendszer• 

Csökkentett vízfogyasztás: 11 l• 

44 dB zajszint• 
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A számos technológiai újítás 
mellett az újonnan kifejlesztett 
PowerClean funkciónak köszönhetően nincs 
többé áztatás, súrolás, kézi előmosogatás. A PowerClean-Max 
az alsó kosár hátulján található, 32 nagynyomású vízsugár fúvóka, 
négy forgófej segítségével eltávolítja a ráégett szennyeződéseket a lábosokról 
és edényekről. A Powerclean használata nem igényel többletvíz felhasználást. A 6. Érzék 
technológiának köszönhetően mosogatás közben intelligens szenzorok figyelik a szennyezettség 
mértékét, és a hőmérsékletet a mosogatási ciklus során ennek megfelelően állítják be. A program csak akkor 
ér véget, ha az edények már tökéletesen tiszták. Csak válassza ki a szennyezettségnek megfelelő hőmérséklettarto-
mányt (40°-55° vagy 60°-70°), és a mosogatógép minden körülmények között tudja, mit kell tennie. Ráadásul mindig csak 
annyi energiát, vizet és időt használ fel, amennyire feltétlenül szükség van, így akár 30 százalékos megtakarítást is lehetővé tesz.
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aDG 8940 iX
Mosogatógép

aDG 8930 iX
Mosogatógép

wp 73 iX
Mosogatógép

Inox kezelőpanel• 

0,93 kW A -11,5%, energiafogyasztás • 

A+/A/A• 

Extra gőztisztító funkció• 

6. Érzék Max funkció + 6 program• 

„Overnight” program, csak 39 dB zajszinttel• 

POWERCLEAN speciális tisztító zóna 32 plusz fúvókával• 

12 teríték• 

Digitális kijelző• 

Multizónás mosogatás• 

Teljes VízStop vízkifolyás ell. védelem• 

Elektronikus só- és öblítőhiány-kijelzés• 

Indításkésleltetés 1-24 h, maradékidő kijelzés• 

Sani Rinse (Baktériumölő) opció• 

Állítható magasságú és kivehető felsőkosár• 

1/3-2/3 osztott ledönthető tányértartó tüskék• 

„AutoClean” öntisztító szűrőrendszer• 

42 dB zajszint• 

Csökkentett vízfogyasztás: 11 l!• 

Inox kezelőpanel• 

A/A/A• 

Extra gőztisztító funkció• 

6. Érzék Max funkció + 6 program• 

„Overnight” program, csak 39 dB zajszinttel• 

POWERCLEAN-MAX speciális tisztító zóna 4 forgófejjel• 

13 teríték, harmadik felső evőeszközfiók• 

LCD kijelző• 

Multizónás mosogatás• 

Teljes VízStop vízkifolyás ell. védelem• 

Elektronikus só- és öblítőhiány-kijelzés• 

Indításkésleltetés 1-24 h, maradékidő kijelzés• 

Sani Rinse (Baktériumölő) opció• 

Állítható magasságú és kivehető felsőkosár• 

1/3-2/3 osztott ledönthető tányértartó tüskék• 

„AutoClean” öntisztító szűrőrendszer• 

42 dB zajszint• 

Csökkentett vízfogyasztás: 11 l!• 

Inox kezelőpanel• 

A/A/A• 

Extra gőztisztító funkció• 

6. Érzék Max funkció + 6 program• 

„Overnight” program, csak 39 dB zajszinttel• 

POWERCLEAN-MAX speciális tisztító zóna 4 forgófejjel• 

13 teríték, harmadik felső evőeszközfiók• 

Digitális kijelző• 

Multizónás mosogatás• 

Teljes VízStop vízkifolyás ell. védelem• 

Elektronikus só- és öblítőhiány-kijelzés• 

Indításkésleltetés 1-24 h, maradékidő kijelzés• 

Sani Rinse (Baktériumölő) opció• 

Állítható magasságú és kivehető felsőkosár• 

1/3-2/3 osztott ledönthető tányértartó tüskék• 

„AutoClean” öntisztító szűrőrendszer• 

44 dB zajszint• 

Csökkentett vízfogyasztás: 11 l!• 
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A Whirlpool új beépített hűtőszekrényei a legújabb LED 
megvilágítást használják, így takarékos, és esztétikus fényt bizto-
sítanak, a hűtőajtó nyitásakor. Innovatív, testre szabott tárolási megoldá-
sokat nyújtanak a legkülönbözőbb ételek és italok számára, és emellett fejlett hűtési 
technológiát alkalmaznak, hogy az étel minél tovább friss maradjon. Az ésszerű, gyönyörű for-
matervezésnek köszönhetően a hűtők jól illeszkednek a Whirlpool beépített sorozatának egyéb készülé-
keihez, és a különlegesen energiatakarékos, A+ és A osztályú hűtőszekrények segítenek megóvni környezetünket is. 
Az egyedülálló 6. ÉRZÉK technológia pedig a hőmérsékletváltozást állandóan figyelő és arra megfelelően reagáló intelligens 
érzékelők segítségével gondoskodik arról, hogy az étel még tovább friss maradjon. A hagyományos hűtőktől eltérően, amelyek folyama-
tosan hűtenek, a 6. érzék modellek érzékelőiknek köszönhetően csak akkor hűtenek, ha arra szükség van – így kímélik a környezetet, és 
mindemellett energiatakarékosak is. A 6. Érzék mellett, a No Frost technológiának köszönhetően teljesen kiküszöbölhető a leolvasztás. 
A lefagyasztott ételek nem ragadnak össze, a címkék olvashatók maradnak, és a felhalmozódó jég nem vesz el tárolóhelyet.
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art 863/a+/nF
Beépíthető, alulfagyasztós hűtőszekrény, ****

art 862/a+
Beépíthető, alulfagyasztós hűtőszekrény, ****

arZ 001/a/6
Beépíthető hűtőszekrény

6. Érzék vezérlés• 

198+63 l (hasznos űrtartalom)• 

3 fagyasztófiók• 

NOFROST• 

„A+” energiaosztály• 

4x LED belső világítás• 

Digitális kijelző• 

Elektronikus hőmérsékletszabályozás• 

Belső ventilátor• 

Antibakteriális szűrő• 

Gyorsfagyasztás• 

Megfordítható ajtónyitás• 

38 dB zajszint• 

Energiafogyaztás 295,6 kWh/év• 

1776x560x550 mm• 

6. Érzék vezérlés• 

198+65 l (hasznos űrtartalom)• 

3 fagyasztófiók• 

„A+” energiaosztály• 

4x LED belső világítás• 

Belső ventilátor• 

Antibakteriális szűrő• 

Megfordíthatüó ajtónyitás• 

37 dB zajszint• 

Energiafogyasztás: 310 kWh/év• 

1776x560x550 mm• 

320 l (hasznos űrtartalom)• 

„A” energiaosztály• 

Belső ventilátor• 

Antibakteriális szűrő• 

Megfordíthatüó ajtónyitás• 

Csak 37 dB zajszint• 

Energiafogyasztás: 175 kWh/év• 

1776x560x550 mm• 
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Minőség, egyediség, egyszerűség. Készülékeink formailag, és működésükben is szolgálják igényeinket. 
Válogasson kategóiába nem sorolható termékeink közül, melyekből csak ízelítőnek sorolunk néhányat.
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amw 808 iX
Mikrohullámú sütő

awoe 8558 B
Mosógép

arG 912
Pult alá építhető dupla fiókos hűtő

Ujjlenyomatmentes inox felület• 

Süllyesztett gomobok• 

40 l űrtartalom• 

3D melegítés• 

3D/Grill/Crisp• 

JetDefrost• 

JetStart• 

Gemini2EVO grafikus kijelző• 

900/1600 W• 

40 cm-es forgótányér• 

Gyermekzár• 

 Kiegészítő: crisp tál• 

455x595x560 mm• 

6. Érzék• 

1200 fordulat• 

A+/A• 

8 kg kapacitás• 

Szabályozható centrifuga• 

14 program• 

LCD kijelző• 

Maradékidő kijelzés, folyamatos indításkésleltetés• 

 Speciális -gyapjú (WOOLMARK), -fehérnemű, • 
-antibakteriális programok

Előmosás• 

Super ECO• 

Clean+• 

MICROBAN• 

Sport és Jeans prorgam• 

15 perces Frissítő program• 

850x600x600 mm• 

170 l (hasznos űrtartalom)• 

6. Érzék• 

„A+” energiaosztály• 

Digitális kijelző• 

Automatikus leolvasztórendszer• 

Palacktartó• 
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beépítési rajzok
• KERÁMIA FőZőLAPOK

ACM 754 ACM 751 ACM 743, 703

AKT 476 AKT 680 WD 142

• SÜTőK

AKZM 693/MR/L, AKZM 693/MR/R, 
AKZM 655, 656, 657

ARG 912

• MIKROHULLÁMú SÜTőK • PÁRAELSZÍVóK • BEÉPÍTHETő HűTőK

• MELEGENTARTó FIóK

39
5

598
5
6
8
 6
0
0
 

500

320

76
5 

÷ 
11

55
66

0 
÷ 

12
70

698 − 898 

326

55
8

Ø 150

AKT 821 

•  60 CM SZÉLES, ÁLLÍTHATó 
KEZELőPANELES MOSOGATóGÉPEK

ADG 8940, 8930, WP 73

•  60 CM SZÉLES TELJESEN 
INTEGRÁLT KIVITELEK • KIHúZHATó HűTőFIóK

ADG 9860, 9850, 9490 

ADG 9860, 9850, 9490 AKR 809

AKR 891AKR 861 ART 863, 862

AKR 550

AKR 799  AKR 968 ARZ 001

AVM 966

AKM 441 

• GÁZFőZőLAPOK

600 mm 390 mm
503 mm

568 mm

462 mm

322 mm

140 mm
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készülék árlista*:

Sütők

AKZM 693/MR/L 399 900,-

AKZM 693/MR/R 399 900,-

AKZM 656 IX 219 900,-

AKZM 655 IX 199 900,-

AKZM 657 IX 219 900,-

WD 142 IX 119 900,-

kerámia főzőlapok

ACM 754/BA 219 900,-

ACM 751 BA 209 900,-

ACM 743 LX 199 900,-

ACM 703 LX 149 900,-

AKT 821 LX 89 900,-

Gázfőzőlapok

AKM 441 NB 89 900,-

AKT 476 NB 99 900,-

AKT 680 IXL 99 900,-

AKT 780 IXL 119 900,-

inteGrált mosoGatóGépek

ADG 9850 249 900,-

ADG 9860 219 900,-

ADG 9490 PC 154 900,-

inoX paneles mosoGatóGépek

ADG 8940 IX 249 900,-

ADG 8930 IX 219 900,-

WP 73 IX 219 900,-

mikrohullámú Sütők

AMW 848 IX 239 900,-

AMW 834 IX 199 900,-

AMW 808 IX 179 900,-

AVM 966 IX 179 900,-

páraelsZíVók

AKR 809 MR 379 900,-

AKR 861 IX 249 900,-

AKR 891 IX 279 900,-

AKR 550 IM 299 900,-

AKR 799 IX 149 900,-

AKR 968 IX  274 900,-

Beépíthető hűtőSzekrények

ART 863/A+/NF 274 900,-

ART 862/A+ 199 900,-

ARZ 001/A/6 174 900,-

ARG 912 349 900,-

prémium önálló késZülékek

WSG 5556 A+M 549 900,-

AWOE 8558 B 159 900,-

*  a gyártó által javasolt bruttó fogyasztói árak 
Az árak tájékoztató jellegűek. Az árváltozás jogát a Whirlpool Magyarország Kft. korlátlanul fenntartja. 31
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Whirlpool Vevőszolgálat és márkaszerviz központi telefonszám (eSense zrt.) 
06-40-109-109 

Whirlpool magyarország kft. 
1117, Budapest, Bercsényi utca 25. www.whirlpool.hu

Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállaunk! Az adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki adatok változásának jogát korlátlanul fenntartjuk! A katalógusban szereplő termékválaszték az év során változhat.

Az Ön értékesítô Partnere:


