
A HÁZTARTÁSI GÉPEKEN TÚL...
WHIRLPOOL

• VÍZKEZELÉS
• LÉGKONDÍCIONÁLÁS
•  PROFESSZIONÁLIS
ÉS IPARI KÉSZÜLÉKEK

• KIEGÉSZÍTŐK, TARTOZÉKOK

LEGYEN PROFI!

A WHIRLPOOL KEVÉSBÉ ISMERT OLDALAI:
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Biohidegtől a légvitaminokig – klímák a XXi. századnak

• 360° maXi PRemiUm inveRteR 
•  „a++” 40%-os eneRgiamegtakaRítás (vs.”a”)
•  eXtRém Pontos hőszaBálYozás (±0,5 °C) 
• C vitamin geneRálás
•  kiemelkedően Csendes Csak 23 dB(a)
6. éRzék intelligens vezérlés; turbo (Jet) hűtés; extra gyors lehűtés/fű-
tés; hideg plazma generátor; 5-féle filter (pl. hePa, ion, CateChin,...); 
aUto-Clean öntisztító szűrők; stílusos formatervezés, fényes fehér kivitel; 
Programozott ki- és bekapcsolás; speciális, alvásbarát üzemmód; Round-U 
hőmérséklet szabályozás; autó-újraindítás

• PRemiUm inveRteR teChnolÓgia 
•  „a+” 25%-os enRgia (vs.”a”)
•  eXtRém Pontos hőszaBálYozás 

(±0,5 °C) 
hideg plazma generátor; Öntisztító 
funkció; 1 W-os standBy mód; 6. 
éRzék intelligens vezérlés; turbo (Jet) 
hűtés; extra gyors lehűtés/fűtés; hePa 
filter; mosható antibakteriális porszűrő; 
ezüst-ion szűrő; Round-U hőmérséklet 
szabályozás; autó-újraindítás

• 360° maXi PRemiUm inveRteR 
•   „a++” 40%-os eneRgia (vs.”a”)
•  eXtRém vékonY kivitel (159 mm) 
•  a legCsendeseBB Csak 20 dB(a) 
hideg plazma generátor; Öntisztító 
funkció; 1 W-os standBy mód; 6. 
éRzék intelligens vezérlés; turbo (Jet) 
hűtés; extra gyors lehűtés/fűtés; hePa 
filter; mosható antibakteriális porszűrő; 
ezüst-ion szűrő; Round-U hőmérséklet 
szabályozás; autó-újraindítás

MAXI 360° INVERTER SOROZAT SAIl PREMIUM INVERTER SOROZATSUPER SlIM INVERTER SOROZAT

MŰSZAKI ADATOK

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

Széria maxi 360º inverter maxi 360º inverter
super slim 
inverter

super slim 
inverter

sail premium 
inverter

sail premium 
inverter

sail premium 
inverter

sail inverter sail inverter sail inverter Prémium inverter Prémium inverter

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

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

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

Hűtő-/Fűtőteljesítmény (kW) 2,7 / 3,0 3,5 / 3,5 2,8 / 3,0 3,7 / 3,9 2,8 / 3,1 3,7 / 4,0 5,4 / 5,7 2,6 / 2,8 3,7 / 4,1 5,4 / 5,7 2,5 / 3,1 3,2 / 3,5

Zajszint (beltéri) dB (A)-tól 23 23 20 21 21 23 33 24 24 33 30 31

Légteljesítmény (m3/óra) 600 620 310 325 290 350 520 290 350 520 324 330

Légkezelés, szűrők

mosható antibak-
teriális-, ezüstion-, 
hePa, Catechin-, 
és Fotokatalitikus 
szűrők, C-vitamin 

generátor

mosható antibak-
teriális-, ezüstion-, 
hePa, Catechin-, 
és Fotokatalitikus 
szűrők, C-vitamin 

generátor

mosható 
antibakteriális-, 

Catechin-, 
ezüst-ion, hePa, 

szűrők

mosható 
antibakteriális-, 

Catechin-, 
ezüst-ion, hePa, 

szűrők

mosható 
antibakteriális-, 

Catechin-, 
ezüst-ion, hePa, 

szűrők

mosható 
antibakteriális-, 

Catechin-, 
ezüst-ion, hePa, 

szűrők

mosható 
antibakteriális-, 

Catechin-, 
ezüst-ion, hePa, 

szűrők

mosható 
antibakteriális-, 
aktív szénszűrők

mosható 
antibakteriális-, 
aktív szénszűrők

mosható 
antibakteriális-, 
aktív szénszűrők

mosható 
antibakteriális-, 

és ezüst-ion 
szűrők

mosható 
antibakteriális-, 

és ezüst-ion 
szűrők

Teljesítményigény, hűtés / fűtés (kW) 570 / 645 845 / 833 627 / 688 979 / 1059 693 / 792 961 / 1042 1607 / 1527 746 / 749 1028 / 1056 1607 / 1527 831 / 812 977 / 958

Biztosíték (A) 10 10 16 15 16 16 16 25 16 25 10 10

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

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

A készülékek néhány 
általános jellemzője:

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

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

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

ROunD u FunKcIó
a készülék a hőmérséklet sza-

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

nAgyHATÉKOny-
Ságú SZŰRőK

antibakteriális előszűrő, amely 
– kiviteltől függően – elektro-
sztatikus, katalitikus vagy ne-
gatív ionszűrővel, aktívszenes 
vagy pollencsapdás hepa filter-
rel kombinálva biztosítja, hogy 
környezetében a levegő a lehető 
legtisztább legyen.

AuTOMATIKuS 
úJRAInDíTáS

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

IDőZíTHETő KI ÉS 
BEKApcSOLáS

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

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

23dB 20dB 21dB
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24dB

Biohidegtől a légvitaminokig – klímák a XXi. századnak

• PRemiUm inveRteR teChnolÓgia 
•  eXtRém Pontos hőszaBálYozás 

(±0,5 °C) 
„a” energiaosztály hűtés üzemmódok-
ban; elegáns, kompakt kivitel; Öntisz-
tító funkció; 1 W-os standBy mód; 
6. éRzék intelligens vezérlés; turbo 
(Jet) hűtés; extra gyors lehűtés/fűtés; 
mosható antibakteriális porszűrő; 
Round-U hőmérséklet szabályozás; 
autó-újraindítás

SAIl INVERTER SOROZAT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ben feltölti és megköti a levegő szennyeződéseket.

„a” energiaosztály hűtés üzemmó-
dokban; stílusos, kompakt kivitel; 
Csendes; 6. éRzék intelligens 
vezérlés; turbo (Jet) hűtés; mosható 
antibakteriális porszűrő; elektro-
sztatikus szűrő; Fotokatalitikus 
szűrő; Round-U hőmérséklet 
szabályozás; autó-újraindítás; alvás 
üzemmód

„a” energiaosztály hűtés üzemmó-
dokban; stílusos, kompakt kivitel - 
ezüst és szürke színek; Csendes; 
6. éRzék intelligens vezérlés; 
mosható antibakteriális porszűrő; 
ezüst-ion szűrő; Round-U hőmérsék-
let szabályozás; autó-újraindítás; 
alvás üzemmód

ESSENTIAl SOROZAT MOBIL SOROZAT

dual dual trial dual dual

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

design inverter design inverter design inverter Prémium Classic Prémium Classic Prémium Classic Prémium Classic Prémium Classic Prémium Classic essential essential mobil mobil mobil

a / a a / a B / a a / a a / a a / a a / B a / a a / a a / a a / a a / - a / - a / - 

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

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

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

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

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

2,6 / 2,7 3,2 / 3,4 3,5 / 2 2,6 / 2 2,8 / -

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

460X2 460+520 440-440-520 300 320 800 960 460X2 460+600 300 320 430 430 253

mosható 
antibakteriális-, 
aktív szén-, és 
Fotokatalitikus 

szűrők

mosható 
antibakteriális-, 
aktív szén-, és 
Fotokatalitikus 

szűrők

mosható 
antibakteriális-, 
aktív szén-, és 
Fotokatalitikus 

szűrők

mosható 
antibakteriális-, 

aktív szén-, 
ezüst-ion szűrők

mosható 
antibakteriális-, 

aktív szén-, 
ezüst-ion szűrők

mosható 
antibakteriális-, 

aktív szén-, 
ezüst-ion szűrők

mosható 
antibakteriális-, 

aktív szén-, 
ezüst-ion szűrők

mosható 
antibakteriális-, 

aktív szén-, 
ezüst-ion szűrők

mosható 
antibakteriális-, 

aktív szén-, 
ezüst-ion szűrők

mosható anti-
bakteriális-, ele-
ktrosztatikus-, és 
Fotokatalitikus 

szűrő

mosható anti-
bakteriális-, ele-
ktrosztatikus-, és 
Fotokatalitikus 

szűrő

mosható 
antibakteriális, 
ezüst-ion szűrő

mosható 
antibakteriális, 
ezüst-ion szűrő

mosható 
antibakteriális 

szűrő

1584 / 1704 2043 / 2030 2745 / 2440 883 / 795 1097 / 1023 1734 / 1623 2191 / 2149 1638 / 1558 1943 / 1859 849 / 779 1068 / 992 1250 / 2000 1090 / 2000 1090 / -

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

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

85 x 69 x 38 95 x 84 x 42 102 x 84 x 42 70 x 48 x 25 70 x 48 x 26 83 x 64 x 29 83 x 70 x 31 83 x 70 x 31 83 x 70 x 31 72 x 48 x 24 72 x 48 x 24 - - -

Innovatív Whirlpool technológiák a maximális haté-
konyságért és kényelemért:

23dB

www.whirlpool.hu

„a” energiaosztály hűtés üzemmó-
dokban; elegáns, kompakt kivitel; 
csendes; 6. éRzék intelligens vezér-
lés; turbo (Jet) hűtés; extra gyors 
lehűtés/fűtés; mosható antibak-
teriális porszűrő; aktív szénszűrő; 
ezüst-ion szűrő; Round-U hőmérsék-
let szabályozás; autó-újraindítás; 
alvás üzemmód

PREMIUM SOROZAT
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víztisztítÓ

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

• azonnal és korlátlan mennyiségben
• nem kell cipekedni, autózni
• környezetbarát – nincsenek megmaradt flakonok, kevesebb szemétdíj
• gyorsan, egyszerűen, fúrás nélkül, azonnal beköthető
• esztétikus, kis helyigényű, akár falra is szerelhető
• 96-100% hatásfok
• klór, nehézfémek, baktériumok, szagok és üledékek szűrése
•   könnyen cserélhető, nagy-méretű extrudált aktívszenes szűrőpatron, 

led kontrollal (1000 liter víz szűrésére)
•  kihúzható adapterrel, akár nagyobb méretű edények töltésére 

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

puRE FIRST 

tulajdonságai azonosak a PURe eXPReienCe készülékkel, kivéve:
• Rejtett, pult alá épített kivitel 
•  speciális, csapteleppel kombinált vezérlés 
• egyszerű, gyors telepítés

puRE ExpERIEncE

4 puRE

tulajdonságai azonosak a PURe FiRst készülékkel, kivéve:
•  hűtött-, tisztított víz opció (3 fokozatban állítható)
• Forró-, tisztított víz opció (95 ºC)
• 35 x 25 x 41 cm
• 1800 W

tulajdonságai azonosak a PURe maXX készülékkel, kivéve:
• szénsavval dúsított-, tiszta víz opció
• Fokozatmentesen állítható dúsítás
• 1000 pohár (2 dl) dús szódavíz/patron (9 990 Ft) kapacitás

PURE MAXX

cold sparkling hot ambientcold sparkling hot ambientcold sparkling hot ambientcold sparkling hot ambient

cold sparkling hot ambientcold sparkling hot ambientcold sparkling hot ambientcold sparkling hot ambient

cold sparkling hot ambientcold sparkling hot ambient

cold sparkling hot ambient

cold sparkling hot ambient

teRmészetes, tiszta ivÓvíz a CsaPBÓl!

szaBadUlJon meg a klÓRtÓl, BaktéRiUmoktÓl, üledékektől, nehézFé-
mektől, a CiPekedéstől, hUlladéktÓl, és kímélJe PénztáRCáJát!

a víz alapvető létszükséglet az élethez és a jó egészséghez. ahhoz, hogy egészségesek maradjunk napi kb. 2 l vizet kell elfogyasztanunk, ezért 
fontos, hogy legyen egy megbízható vízforrásunk, amely mindig rendelkezésre áll. a Whirlpool bemutatta Pure készülékeit, az új vízkezelő 
családot, amely gondoskodik az állandó tiszta, szűrt víz-ellátásról, mivel a lakás ivóvíz-rendszeréhez csatlakozik. a professzionális, aktív szén-
szűrőnek köszönhetően, a „Pure” sorozat jelentősen csökkenti a szennyező anyagok mértékét, javítva az ivóvíz ízét és minőségét. amennyiben 
Ön a környezet védelmét is fontosnak tartja, a Pure víztisztítók tökéletesek arra, hogy csökkentsék a szállítás, raktározás és műanyag hulladék-
lerakás során Ön által okozott környezetterhelést.

KIEMELTEn
ALAcSOny
üzemeltetési költség
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PRoFesszionális és iPaRi készülékek 

6. éRzék intelligens vezérlés; nagy kapacitású motor; digitális 
hőmérséklet és időkijezlés; egymásra tehető kompakt méret 
(85x60x60 cm); Robosztus - növelt élettartamú alkatrészek

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

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

aWm 8000/PRo:
hideg- melegvizes vízbe-
töltés; a+ energiaosztály; 
a mosási hatékonyság; 
1200 f/p centrifuga; teljes 
aquastop vízvédelem; 180 
fokban nyíló, növelt méretű 
ajtó; módosított vezérlés; 
speciális-, homogén-, nagy 
tömegű-, fertőtlenítő-, 
rövid- és 15 perces profi 
programok; 

aWz 8000/PRo:
kétirányú dobforgatás; 
szenzoros ruhanedvesség 
szabályozás; Fokozott 
használathoz optimalizált 
szűrőrendszer és mechanika; 
180 fokban nyíló ajtó

hideg- melegvizes vízbetöl-
tés, ráfűtés funkció; 6. éRzék 
intelligens vezérlés; digitális 
hőmérséklet és időkijezlés; 
Robosztus - növelt élettarta-
mú alkatrészek; a energia-
osztály és mosási hatékony-
ság; 1000 f/p centrifuga; 
92 liter dobkapacitás; teljes 
aquastop vízvédelem; 150 
fokban nyíló, növelt méretű 
inox ajtó; 15 mosóprogram; 
speciális-, homogén-, nagy 
tömegű-, fertőtlenítő-, és 
rövid profi programok; 0-24 
órás indításkésleltetés; 
Öblítés- és centrifuga stop; 
változtatható fordulatszám; 
(97x67x79 cm)

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

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

elektromos fűtésű kivitel; 
230 v; 4,6 kW teljesítmény; 
min. 25 a-es bekötés 

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

aWm 8000/PRo aWz 8000/PRo aWm 9110/Bs

3lCed 9100/Wq 3lChW 9100/Wq3lCgd 9100/Wq

8 Kg-OS pROFESSZIOnáLIS MOSó- ÉS SZáRíTó / 90 Kg HETI TERHELÉSIg

9 Kg-OS pROFESSZIOnáLIS ELEKTROMOS ÉS gáZOS SZáRíTó / 210 Kg HETI TERHELÉSIg

10 Kg-OS pROF. MOSógÉp / 160 Kg HETI TERHELÉSIg

9 Kg-OS pROF. MOSógÉp / 210 Kg HETI TERHELÉSIg

pROFESSZIOnáLIS MOSó – ÉS SZáRíTógÉpEK
akár mosodák kiegészítő gépeiként is jól teljesítenek, viszont használatuk különösen az edzőtermek, fodrászatok, kozme-

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

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

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

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

jellemzően inverteres meghajtásuknak köszönhetően, élettartamuk többszöröse háztartási változataiknak.

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

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

•  digitális kijelző, fokpontos 

vezérlés

•  65%-kal növelt kapacitású, pro-

fesszionális kompresszor

• intelligens leolvasztás

• Belső ventiláció, légfüggöny

• Új antibakteriális fi lter

• könnyített „soft touch” ajtónyitás

• Csökkentet zajszint

• elölről állítható hátsó lábak

•  megfordítható, a fagyasztóhoz 

illeszthető ajtókivitel

Különbség:

AcO 032/033 - fehér/nemesacél hűtő

380 liter, 60x61x187 cm; -2 – +4 °C*

5 db 40x52 cm-es rácspolc

AcO 038/039 - fehér/nemesacél hűtő

640 liter, 78x73x187 cm; -2 – +4 °C

5 db gn 2/1 53x65 cm-es rácspolc

AcO 034/035 - fehér/nemesacél fagy.

380 liter, 60x61x187 cm; -18 – -25 °C

6 db 40x52 cm-es rácspolc

AcO 036/037 - fehér/nemesacél fagy.

640 liter, 78x73x187 cm;-18 – -25 °C

6 db gn 2/1 53x65 cm-es rácspolc

ADn 044

•  vákumos vasaló asztal beépített 

elektromos fűtéssel

•  2,8 bar; 4 literes központi 

tartályos gőzvasaló

•  2,95 kw, 230 v~50 hz

•  szabályozható deszka hőmérséklet

•  leszívásvezérlő pedálok mindkét 

oldalon

•  Beépített vízpumpa

•  138x38x93 cm

inverteres, számítógép vezérlésű mángorlók 1-2 méter közötti dobbal. lCd kijelző, ruhatípus sze-

rint választható programokkal, 3 rétegű szalag a szalag egészén ill. a teljes élettartam folyamán 

változatlan nyomással. 20% alatti visszamaradó nedvesség 4,5-13,5 kw 107-114x151-251x719 cm

Különbség:
AcO 050/051 - fehér/ezüst hűtő
376 liter, 63x60x197 cm

7 db 40x51 cm-es rácspolc; +3 – +8 °C

AcO 052/053 - fehér/ezüst hűtő
325 liter, 63x60x159 cm

6 db 40x51 cm-es rácspolc; +3 – +8 °C

AcO 054/055 - fehér/ezüst fagyasztó
266 liter, 63x60x197 cm

6 db rácspolc -18 – -25 °C

AcO 056/057 - fehér/ezüst fagyasztó
232 liter, 63x60x159 cm

6 db rácspolc -18 – -25 °C

AcO 050/051/052/053 pROFESSZIOnáLIS HŰTőSZEKRÉnyEK
AcO 054/055/056/057 pROFESSZIOnáLIS FAgyASZTóSZEKRÉnyEK

AcO 032/033/038/039 p. HŰTő
AcO 034/035/036/037 p. FAgy.

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

KÖZpOnTI TARTáLyOS pROFESSZIOnáLIS vASALóK ÉS MángORLóK

PRoFesszionális és iPaRi készülékek 

*aCo 032: -2 – +8 °C

640 liter

ADn 038

•  guruló állvány gőzállomáshoz

ADn 041

•  Összecsukható vasalódeszka 

gőzállomáshoz, fűtött felülettel

•  lábbal vezérelhető gőz elszívás

•  0,43 kw; 138x38x93 cm

ADn 042

•  duplafalú hőszigetelt nagy 

nyomású alu tartály

•  2,6 bar; aut. nyomásszabályozás

•  1,83 kw; 1,75 literes bojler

•  2-3 óra folyamatos üzemidő

•  Csapvízzel tölthető

ADn 043

•  duplafalú hőszigetelt nagy nyomású 

acél tartály

•  2,6 bar; aut. nyomásszabályozás

•  2,28 kw; 5 literes bojler

•  5-6 óra folyamatos üzemidő

ADn 485-491
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• hőszigetelt, dupla ajtóüveg

• strapabíró alu ajtókeret és fogantyú

•  ajtó előtti aktív légfüggöny, hátlapi 

párologtató

• megfordítható ajtónyitás

• „n” klímaosztály

• led belső világítás

• R600a hűtőgáz

• 0 / +10 °C hőmérséklettartomány

• Csendes működés (43 dB(a))

• zárható változat

• Belső hőmérő (adn 200, 203)

ADn 200/202 - üvegajtós hűtő

• 290 literes térfogat, 5 polc

• 281 (0,33 l doboz) kapacitás

• 60x60x145 cm

ADn 201/203 - üvegajtós hűtő

• 350 literes térfogat, 6 polc

• 357 (0,33 l doboz)

cD 480 - üvegajtós hűtő

eltérések a ADM 200-as szériától

• automatikusan záródó ajtó

• egyedi dekorációval is rendelhető

• 480 literes térfogat, 5 polc

• 693 (0,33 l doboz) kapacitás

• +2 / +14 °C hőmérséklettartomány

• zajszint 60 dB(a)

• 60x73x203 cm

ADn 200/201/202/203/Wp, cD 480
pROFESSZIOnáLIS üvEgAJTóS HŰTőSZEKRÉnyEK

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

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

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

összefolyóba köthetőek

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

kony hőmérséklet- és zajszigetelésért
•  független, rozsdamentes acél 

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

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

lis külső vízlágyítás

• digitális vezérlés, programozás
• dupla vízszűrő
•  liftes, fékezett mozgású moso-

gatóajtó
•  gyors indítású, emelt kapacitá-

sú változat
•  emelt magasságú, kényelmeseb- 

ben pakolható kivitel
•  elérhetőek üst-, és futószala-

gos mosogató típusok is

FRont mosogatÓk PoháR mosogatÓk

hood mosogatÓ

•  légbuborékmentes hotWire technológia

• 1/5 le hermetikus kompresszor

• légkondenzátor

•  kapacitásuk 24/40 kg, 24 óránként (agB 022/agB 024)

•  10/20 kg tárolókapacitás (agB 022/agB 024)

• 59x54x56 cm

eltérő igények esetén – ipari választékunkban – további 40 típusú közepes 

és nagy kapacitású kocka-, kerek-, ujj-jég és jégdara készítésére alkalmas 

készüléket talál.

JÉgKOcKAKÉSZíTőK:
a kiemelkedően megbízható és könnyen kezelhető Whirlpool professzionális jégkocka készítők a „hot Wire system” technológiára épülnek, amely 
a tökéletesen tiszta jég készítése érdekében – a jégkészítés folyamata során – kiküszöböli a légbuborékok keletkezését.

AgB 022/AgB 024 JÉgKOcKA KÉSZíTőK

agB 024 agB 022

PRoFesszionális és iPaRi készülékek 

480 liter
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PRoFesszionális és iPaRi készülékek 

Whirlpool ipari készülékek a 24 órás folyamatos használat céljára
több ezer elemes választék és a legújabb fejlesztések révén 

biztosítja, a hosszútávú működés mellett 

a gyors megtérülést.

HA MáR A pROFI nEM ELÉg...

• gáz-, vagy villany üzem

• 3-20 sütési szint (gn 2/3-2/1)

• aisi 304 nemesacél külső és belső

• légkeverés

Opciók:
Párásításmaghőmérős vezérlés; 

kézi zuhanyos és öntisztítás; 

változó sebességű hőlégkeverés; 

gőzkondenzáció; zsírfilter; vízlágyító; 

Beépített elszívó; Polcos állvány

• elektromechanikus sütő (mF5)

• a energiaosztály

• 4 szintes

• aisi 304 inox burkolat

• 3 kiálló inox gomb

• duplafalú üveglap

• 55 l sütőtérfogat

• 230 v/50 hz

• normál hálózati csatlakoztatás

•  külön alső és felső horizontális légkeverés 

és digitális hőmérsékletszabályozás

• 0-460 °C működési hőmérséklet

• Ø 34 cm pizzarács

• 1 gombos időbeállítás

• 230 v, 3,7 kW, 58 x 55 x 60 cm

pROFESSZIOnáLIS gASZTRó SüTőK AKpc 260/Ix pROFESSZIOnáLIS KIEgÉSZíTő SüTő

AgS 646 Wp SMARTcOOK SüTő/pIZZASüTő

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

210 külÖnBÖző méRet és FelszeReltség

telefon: +36/1 382 7526 www.whirlpool-professional.hu
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WPRo – a tÖkéletes teRméktámogatás

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

vízkőmentesítő spray

Kerámialap tisztító krém

univerzális tisztító sprayHűtőtisztító spray

Inox tisztító krémKerámialap tisztító spray

Inox-tisztító spray

Inox és ablaktisztító spray univerzális tisztítószer

Mikrosütő tisztító spray

480181701092 - 500 ml 480181701095 - 500 ml

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

480181701074 - 500 ml

480181700148 - 500 ml

480181700145 - 500 ml

480181700314

480181700146 - 500 ml

Klíma-Autoklima 
tisztító aerosol

vízkőoldó kávégéphez 
és vízforralóhoz

Olajszilárdító és zsírta-
lanító tabletta

vízkőoldó vasalóhoz

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

pOWERpRO Mosogató-
gép tabletta (All in 1)

484000000266 - 24 db/ doboz

pOWERpRO Mosogató-
gép-illatosító

pOWERpRO Mosogató-
gép-tisztító és vízkő-
mentesítő folyadék

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

480181700342 - (2in1), 250 ml 481281718076 

480181700939 (mosó/mosogatógéphez)
481281719131 (Fürdőbe/zuhanyzóba)
481281719129 (Csaptelephez)

pOWERpRO Mosogató-
gép-tisztító, zsíroldó

pOWERpRO Mosó-/Mosoga-
tógép vízkőmentesítő

Mosóhálók, tasakok
Mágneses vízlágyítók

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

481281719132 (alsóneműhöz)

481281718087 

Rázkódásgátló gumitalpKoncentrált mosószer 
1,5 kg = 42 mosás

Összeépítő keret 
mosó- és szárítógéphez

481281718845
484000000209 480181701002 (kihúzható rakodó polccal)

481281719082

Kerámialap tisztító spray

481281719358 - 500 ml
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WPRo – a tÖkéletes teRméktámogatás

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

vízkőgátló vasalóhozvízkőmentesítő kancsó vasalótalp-tisztító stift

480181700063480181700937 - kancsó + 1 filter
480181700938 - 3 pótfilter

480131000103 - 2 db

Kávégép vízkőmentesítő univerzális kávékiöntő

Mikroszálas törlőkendő

484000000330 * 4 db tisztítótabletta 
és 4 db vízkőmentesítő tasak)

481281729828 - (32x36 cm)

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

484000000319 (9/15 csésze)

Jégleolvasztó spray

481281718104 - 400 ml

Hűtőszag semlegesítő

480181700301 

Hűtőgép szagtalanító

481281718834

Microban® filter

481248048172

Eltarthatóságot mérő 
matrica

481281719324

Kerámialap-kaparó és 
pótpenge (10 db)

481281718784  481281718791

Fröccsenésgátló mikro-
hullámú sütőkhöz

480181700016

Adapter nem acél edé-
nyekhez indukciós laphoz

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

Sütő- és húshőmérő

480181700188 480181700189

gázgyújtókSütésidőt jelző óra

480181700572
 481281718409 (piezo)
481281718224 (elemes)

univerzális zsírszűrő 
páraelszívóhoz

univerzális szénszűrő 
páraelszívóhoz

480181700643 (470x970 mm) 
481281718865 (470x1140 mm) 480181700646 (470x570 mm) normál, vagy halogén kivitelben

 480181700647 (470x970 mm) 480181700642 (470x1140 mm)

univerzális zsír- és szén-
szűrő páraelszívóhoz

univerzális szűrő optikai 
telítettségjelzővel pára-
elszívóhoz (2 db)

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

Ø 100, Ø 110, Ø 120, Ø 125, Ø 150 mm

Alu. flexibilis kivezetőcső 
páraelszívóhoz, 1,5-3 m

páraelszívó kivezető 
szett

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

481231019073

Digitális húshőmérő 
sütőkhöz

481231039219
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WPRo – a tÖkéletes teRméktámogatás

Digitális borhőmérő

crisp sütőtálak mikróhoz, különböző méretekben

Tapadás mentes szilikonsütőlap és -formák, számtalan alakban

TvS - ARcHETun „Desing Award” díjas konyhai edények (indukciós laphoz is)

481281718666 - ovális 
481231088418 - kerek

481281719161480181700182 481281719159 481281719325

1,5 l  - 481281728738 
2,5 l - 481281728741 481281728742

Mikroszálas porzsák papír porzsák Filterek, szűrők Tartozékok Illatosítók, kiegészítők

WpRO pORZSáKOK, pORSZívó TARTOZÉKOK- ÉS KIEgÉSZíTőK: a Wpro teljes kínálatot biztosít papír- és mikroszálas porzsá-
kokból, valamint a porszívó tartozékból és kiegészítőből. a papírzsákokkal szemben a Wpro mikroszálas porzsákok 50%-kal nagyobb szívóerő 
mellett, 99% feletti szűrési hatékonyságot biztosítanak, miközben ellenálló a nedvességgel és éles tárgyakkal szemben is. otthona így higié-
nikusabb és csökkennek az allergiás tünetek. 

481231019266, 481931018539, 481231018617, 481246678428 481281719268, 481281719277, 481281719278, 481281719279, 481281719308

párolóedény, ovális, 
vagy kerek forma

Hőálló pyrex edények Hőálló pyrex mérőkancsó

Legnoart bornyitó Legnoart bornyitó szett 
(Deluxe)

Legnoart Bor dekantáló

normál és AquaStop-os, hideg, vagy meleg vizes ki- és befolyó csövek (1,5 – 4 m)



...ÉS MÉG SOK MÁS...
Whirlpool Magyarország Kft.

1117, Budapest, Bercsényi utca 25.
+36/1 382 7500

www.whirlpool.hu 

Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!
Az adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki adatok változásának jogát korlátlanul fenntartjuk!

A katalógusban szereplő termékválaszték az év során változhat.

Készülékeink energiaosztály-besorolása a szerkesztés idején érvényes előírások szerint történt.
A közeljövőben várható új szabályozás szerinti besorolások ettől eltérhetnek,

így a feltűntetett adatok változhatnak.




