változnak a trendek
és a vásárlási szokások

Változik a világ, változnak a trendek és a vásárlási szokások, néhány dolog azonban a Dráva utcai WHIRLPOOL OUTLETBEN megnyugtatóan
állandó. A kiszolgálás minősége, segítőkészség,
pontos, gyors szállítás, rugalmasság, és alacsony
árak. Érdemes ellátogatni ide, mivel igényes környezetben szinte minden típust be mutatnak.
A szakmailag felkészült boltvezető/tulajdonos
pedig szívesen kalauzolja el a betérő érdeklődőket, mit, miért érdemes választani, mik a közkedveltebb típusok, melyek ár-érték aránya a legkedvezőbb.
Fontos megemlíteni, hogy az interneten található árak, gyakran igen csábítóak, de egyre
gyakrabban derül ki, hogy az adott webáruház,
mivel nem a hivatalos importőrön keresztül
került az országba a termék, nem tud magyar
garanciát adni. Ezekből a készülékekből rendszerint hiányzik a magyar nyelvű programtáblázat és a leírás is. Jelenleg a beépíthető gépek
esetében a GARANCIA kiemelkedően magas:
4 teljes év, emellett a jótállás nem veszik el, ha
whirlpool független szakember köti be azokat,
eltérően más gyártók hasonló kitételeitől.
A Dráva utcai Outlet és Márkabolt kizárólag
a hivatalos forrásból szerzi be a gépeket, de
így is felveszi a versenyt az internetes árakkal.
Elmondásuk szerint, nem az a céljuk hogy mindig pár forinttal olcsóbbak legyenek bárki másnál, de az mindenképpen, hogy a vásárlás és

konyha elkészülte után a vevő nyugodtan és
elégedetten dőlhessen hátra és bátran ajánlja
ezt a helyet másoknak is. Aki betér az üzletbe,
aligha csalódik a kiszolgálásban és a kínálatban.
Egyre közkedveltebbek és manapság már
igen elterjedtek az indukciós (mágneses) fűtésű kerámialapok. Sokkal gyorsabbak, emellett
rendkívül energiatakarékos főzést tesznek lehetővé. Egyes típusok 6. érzék forráspont érzékeléssel, speciális hőtarománnyal és időprogramozással rendelkeznek.
Sütőknél is igen széles paletta áll rendelkezésre a design és a funkciógazdagság terén
egyaránt. Az alap sütőfunkciókat további érdekességek egészítik ki, hőlégkeverés mellett
az aktív hőlégbefúvás (érzékeny tészták, több
tálcás sütés), katalitikus öntisztuló oldalfalak és
hátfal, sütősínek, rejthető gombok, időprogramozás, beépített receptek, felületbe integrált fogantyú, és ujjlenyomatmentes inox
felület is választható.
A legtöbb modell igen
pontos, hőszenzoros
vezérlésű, ezzel segítve a tökéletes eredmény elérését.

Mikrohullámú sütőiknél nem csak a ropogósra sütés (crisp) és grillezés, de a reform konyhában gyakran használt párolás is megoldható.
Nagy teljesítményű emellett igen csendes
üzemű elszívóik a vevők igényeihez alkalmazkodva igen sok változatban kaphatóak, a fali és
szigetként beépítetten túl, teleszkópos rejtett és
hajlított üveggel rendelkezők is megtalálhatóak
a kínálatban.
A sütés-főzés után következik a sokak számára
nem túl kedvelt mûvelet: a mosogatás. Ehhez
is jó szívvel tudnak olyan gépeket ajánlani, amelyek a leggondosabb háziasszonynál is szebben
dolgoznak, takarékosan bánnak mind a vízzel,
mind a villamos árammal, s nem utolsósorban
a háziasszony idejével. Magas nyomású szórófejek végeznek a makacs szennyeződésekkel
és az újabb típusokban megtalálható a 39 dBes szupercsendes üzemmód, mely nem nyomja
el a légy zümmögését sem és 6. érzékes gőzös
mosogatás, amivel jobb hatásfokot érhetünk el,
hogy az eredmény tökéletes lehessen.
Ha kedvet kapott, hogy megismerje ezt a
boltot, bővebb információra lenne szüksége
akcióikról, házhozszállításról, látogassa meg
az alábbi címen található boltjukat vagy megújult weblapjukat.

www.whplaza.hu
nonstop hívható ügyfélszolgálat:
70-222-9-222
1133 Bp. Dráva u.6.
(Metro: Dózsa Gy. út)
Nyitva tartás:
H-P: 10-18h, Sz: 10-14h
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