
A promóciós ajánlat 2012. szeptember 17. és 2012. december 31. között érvényes. A promócióban kizárólag a promóciós időtartam alatt vásárolt és a Whirlpool Magyarország Kft. által
forgalomba hozott, Premium Selection termékek vesznek részt. A promócióban részt vevő termékek listáját a www.whirlpoolpremium.hu oldalon található játékszabályzat 1. sz. melléklete
tartalmazza. A +2 év garancia igénybe vétele regisztrációhoz kötött. A promóció további részleteiért látogasson el a www.whirlpoolpremium.hu weboldalra. A képen látható termékek illusztrációk. 
A Whirlpool Magyarország Kft. a Premium Selection termékválasztékának változtatását korlátozás nélkül fenntartja. Bizonyos modellek követőtermék nélkül szűnhetnek meg. A Whirlpool 
Magyarország Kft. a kereskedőknél fellelhető árukészletért felelősséget nem vállal. (*Prémium Termékválaszték)
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„A++” energiaosztály; 218 (hűtőtér)
+ 97 (fagyasztótér) liter hasznos térfogat;
6. Érzék Fresh Control funkció; elektronikus 
hőmérséklet beállítás érintőszenzoros külső 
digitális kijelzővel; Starlight LED világítás; 
Active0° (0 °C rekesz);
Készülékméret (Mag.xSzél.xMély.): 
1875x595x660 mm

„A+++” energiaosztály; 223 (hűtőtér)
+ 109 (fagyasztótér) liter hasznos térfogat; 
6. Érzék Fresh Control funkció; elektronikus 
hőmérséklet beállítás érintőszenzoros külső 
digitális kijelzővel; Starlight LED világítás;
Készülékméret (Mag.xSzél.xMély.): 
1875x595x660 mm
Fehér / inox készülékszín

„A++” energiaosztály; 223 (hűtőtér)
+ 97 (fagyasztótér) liter hasznos térfogat; 
6. Érzék Fresh Control funkció; elektronikus 
hőmérséklet beállítás érintőszenzoros külső 
digitális kijelzővel; Starlight LED világítás;
Készülékméret (Mag.xSzél.xMély.): 
1875x595x660 mm

„A++” energiaosztály; 223 (hűtőtér)
+ 113 (fagyasztótér) liter hasznos térfogat;
6. Érzék Fresh Control; elektronikus hőmér-
séklet beállítás LED kijelzővel; Starlight LED 
világítás;
Készülékméret (Mag.xSzél.xMély.): 
1875x595x640 mm
Fehér / inox készülékszín

„A+” energiaosztály; 223 (hűtőtér)
+ 97 (fagyasztótér) liter hasznos térfogat; 
6. Érzék Fresh Control funkció; elektronikus 
hőmérséklet beállítás érintőszenzoros külső 
digitális kijelzővel; Starlight LED világítás;
Készülékméret (Mag.xSzél.xMély.): 
1875x595x660 mm

„A++” energiaosztály; 226 (hűtőtér)
+ 113 (fagyasztótér) liter hasznos térfogat; 
termosztátos hőmérséklet beállítás; 
LED égős világítás;
Készülékméret (Mag.xSzél.xMély.): 
1875x595x640 mm
Fehér / acélszürke készülékszín

WBV33992 NFC IX
Alulfagyasztós NoFrost hűtőszekrény

WBV34973 DFC W/IX
Alulfagyasztós hűtőszekrény

WBV33872 NFC IX
Alulfagyasztós NoFrost hűtőszekrény

WBV34272 DFC W/IX
Alulfagyasztós hűtőszekrény

WBV3387 NFC W
Alulfagyasztós NoFrost hűtőszekrény

WBE34162 W/TS
Alulfagyasztós hűtőszekrény
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„A++” energiaosztály; 194 (hűtőtér)
+ 109 (fagyasztótér) liter hasznos térfogat; 
termosztátos hőmérséklet beállítás;
LED égős világítás;
Készülékméret (Mag.xSzél.xMély.): 
1750x595x640 mm
Fehér / acélszürke készülékszín

„A++” energiaosztály; 299 (hűtőtér)
+ 131 (fagyasztótér) liter hasznos térfogat; 
elektronikus hőmérséklet beállítás LED kijelző-
vel; LED égős világítás;
Készülékméret (Mag.xSzél.xMély.): 
1750x710x750 mm
Fehér / acélszürke készülékszín

„A+” energiaosztály; 341 (hűtőtér)
+ 109 (fagyasztótér) liter hasznos térfogat; 
6. Érzék Fresh Control funkció; elektronikus 
hőmérséklet beállítás érintőszenzoros külső 
digitális kijelzővel; Starlight LED világítás; 
jégkészítő;
Készülékméret (Mag.xSzél.xMély.): 
1895x710x715 mm

„A+” energiaosztály; 228 (hűtőtér)
+ 88 (fagyasztótér) liter hasznos térfogat; 
termosztátos hőmérséklet beállítás; ventilátor 
antibakteriális szűrővel;
Készülékméret (Mag.xSzél.xMély.): 
1725x595x640 mm

„A+” energiaosztály; 297 (hűtőtér)
+ 109 (fagyasztótér) liter hasznos térfogat; 
elektronikus hőmérséklet beállítás LED kijelző-
vel; Starlight LED világítás; jégkészítő;
Készülékméret (Mag.xSzél.xMély.): 
1750x710x750 mm

330 liter hasznos térfogat (max. 101 palack); 
7-18 °C között állítható hőmérséklet; nemesfa 
polcok; uv szűrős üvegajtó; belső ventilátor; 
aktívszén szűrő;
Készülékméret (Mag.xSzél.xMély.): 
1590x596x612

WBE31162 W/TS
Alulfagyasztós hűtőszekrény

WTV42252 W/TS
Felülfagyasztós hűtőszekrény

WTV4597 NFC IX
Felülfagyasztós NoFrost hűtőszekrény

WTE3113 TS
Felülfagyasztós hűtőszekrény

WTV4125 NF TS
Felülfagyasztós NoFrost hűtőszekrény

WW1600
Borhűtő
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„A+” energiaosztály; 366 liter hasznos térfogat; 
6. Érzék Fresh Control funkció; elektronikus 
hőmérséklet beállítás LED kijelzővel; Starlight 
LED világítás; Active0° (0 °C rekesz);
Készülékméret (Mag.xSzél.xMély.): 
1790x595x626 mm

„A+” energiaosztály; 374 liter hasznos térfogat; 
termosztátos hőmérséklet beállítás;
Készülékméret (Mag.xSzél.xMély.): 
1790x595x626 mm

„A+” energiaosztály; 374 liter hasznos térfogat; 
6. Érzék Fresh Control funkció; elektronikus 
hőmérséklet beállítás LED kijelzővel; Starlight 
LED világítás;
Készülékméret (Mag.xSzél.xMély.): 
1790x595x626 mm

„A++” energiaosztály; 323 liter hasznos térfogat; 
termosztátos hőmérséklet beállítás;
Készülékméret (Mag.xSzél.xMély.): 
1590x595x626 mm

„A+” energiaosztály; 228 liter hasznos 
fagyasztó térfogat; elektronikus hőmérséklet 
beállítás LED kijelzővel;
Készülékméret (Mag.xSzél.xMély.): 
1790x595x626 mm

WMN1869 DFC N
Egyajtós hűtőszekrény

WME1840 W
Egyajtós hűtőszekrény

WME1887 DFC TS
Egyajtós hűtőszekrény

WME16402 W
Egyajtós hűtőszekrény

WVN1863 NF N
NoFrost fagyasztószekrény
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„A+” energiaosztály; 228 liter hasznos 
fagyasztó térfogat; elektronikus hőmérséklet 
beállítás LED kijelzővel;
Készülékméret (Mag.xSzél.xMély.): 
1790x595x626 mm

„A++” energiaosztály; 311 liter hasznos 
fagyasztó térfogat; Space+ termék; 6. Érzék 
funkció; elektronikus hőmérséklet beállítás
LED kijelzővel; StopFrost funkció
(kivehető páraelnyelő jégdobozzal);
gazdaságos „ECO” beállítási lehetőség;
Készülékméret (Mag.xSzél.xMély.): 
916x1180x698 mm

„A+” energiaosztály; 235 liter hasznos
fagyasztó térfogat; termosztátos hőmérséklet 
beállítás; gyorsfagyasztás funkció; hosszú
fogantyú; 42 dB;
Készülékméret (Mag.xSzél.xMély.): 
1790x595x626 mm

„A++” energiaosztály; 251 liter hasznos
fagyasztó térfogat; Space+ termék; 6. Érzék 
funkció; elektronikus hőmérséklet beállítás 
LED kijelzővel; StopFrost funkció
(kivehető páraelnyelő jégdobozzal);
gazdaságos „ECO” beállítási lehetőség;
Készülékméret (Mag.xSzél.xMély.): 
916x1010x698 mm

„A++” energiaosztály; 202 liter hasznos
fagyasztó térfogat; termosztátos hőmérséklet 
beállítás (min/med/max);
Készülékméret (Mag.xSzél.xMély.): 
1590x595x626 mm

„A+” energiaosztály; 454 liter hasznos
fagyasztó térfogat; Space+ termék;
mechanikus hőmérséklet beállítás;
gyorsfagyasztás funkció;
Készülékméret (Mag.xSzél.xMély.): 
916x1405x698 mm

WVE1883 NF TS
NoFrost fagyasztószekrény

WHE31352 F
Fagyasztóláda

WVE1840 W
Fagyasztószekrény

WHE25352 F
Fagyasztóláda

WVE16402 W
Fagyasztószekrény

WHM4611
Fagyasztóláda
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„A+++ -20%” energiaosztály; max. 1400 fordu-
lat/perc; 10 kg (pamut) mosható ruhamennyi-
ség; BPM - extra csendes motor; 6. Érzék Színek 
funkció Colours15 °C opcióval és színek szerinti 
programokkal; érintőszenzoros digitális kijelző; 
programozható befejezés; mosószeradagolási 
javaslat; AquaEco - 19 literes víztakarékos 
program; napi féltöltet program; EcoCotton 
(gazdaságos) program; teljes külső és belső víz-
védelem; Microban - antibakteriális mosószer-
tartó; TÜV minőségi díjas

„A++” energiaosztály; max. 1600 fordulat/perc; 
7 kg (pamut) mosható ruhamennyiség;
6. Érzék Színek funkció; SDD 5 - Smart
Digital Display; folyamatos indításkésleltetés; 
mosószeradagolási javaslat; AquaEco - 19 lite-
res víztakarékos program; SuperEco (gazdasá-
gos) program; teljes külső és belső vízvéde-
lem; Microban - antibakteriális mosószertartó

„A+++ -10%” energiaosztály; max. 1400 fordu-
lat/perc; 9 kg (pamut) mosható ruhamennyiség; 
hideg - melegvíz csatlakozás; 6. Érzék Színek 
funkció Colours15 °C opcióval és színek szerinti 
programokkal; SDD 5 - Smart Digital Display; 
programozható befejezés; mosószeradagolási ja-
vaslat; EcoMonitor funkció; AquaEco - 19 literes 
víztakarékos program; napi féltöltet program; 
EcoCotton (gazdaságos) program; teljes külső 
és belső vízvédelem; Microban - antibakteriális 
mosószertartó; TÜV minőségi díjas

„A+++” energiaosztály; max. 1400 fordulat/perc;
7 kg (pamut) mosható ruhamennyiség;
6. Érzék Színek funkció Colours15 °C opcióval 
és színek szerinti programokkal; SDD 5 - Smart 
Digital Display; programozható befejezés; 
mosószeradagolási javaslat; EcoMonitor; 
AquaEco - 19 literes víztakarékos program; 
napi töltet; EcoCotton (gazdaságos) program; 
Microban - antibakteriális mosószertartó

„A+++” energiaosztály; max. 1400 fordulat/perc; 
6 kg (pamut) mosható ruhamennyiség; 6. Érzék 
Színek funkció Colours15 °C opcióval és színek 
szerinti programokkal; SDD 3 - Smart Digital 
Display; programozható befejezés; EcoMonitor; 
napi töltet; EcoCotton (gazdaságos) program; 
Microban - antibakteriális mosószertartó

„A+++ -10%” energiaosztály; max. 1400 fordu-
lat/perc; 8 kg (pamut) mosható ruhamennyi-
ség; BPM - extra csendes motor; 6. Érzék Színek 
funkció Colours15 °C opcióval és színek szerinti 
programokkal; SDD 5 - Smart Digital Display; 
programozható befejezés; mosószeradagolási 
javaslat; EcoMonitor funkció; AquaEco - 19 lite-
res víztakarékos program; napi féltöltet prog-
ram; EcoCotton (gazdaságos) program; teljes 
külső és belső vízvédelem; Microban - antibak-
teriális mosószertartó; TÜV minőségi díjas

AWOE 10914
Előltöltős mosógép

AWO/C 71600
Előltöltős mosógép

AWOE 9014
Előltöltős mosógép

AWO/C 7340
Előltöltős mosógép

AWO/C 6340
Előltöltős mosógép

AWOE 8914
Előltöltős mosógép

10 -20% 9 -10% 8 -10%

7 7 6A++ A+++ A+++
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„A+++” energiaosztály; max. 1200 fordulat/perc;
7 kg (pamut) mosható ruhamennyiség;
6. Érzék Színek funkció Colours15 °C opcióval 
és színek szerinti programokkal; SDD 3 - Smart 
Digital Display; programozható befejezés; 
EcoMonitor; Clean+ - folteltávolító opció; 
napi töltet; EcoCotton (gazdaságos) program; 
Microban - antibakteriális mosószertartó 

„A-40%” energiafelhasználás; 7 kg szárítási 
kapacitás; 6. Érzék Air Care funkció; hőszi-
vattyús technológia; elektronikus vezérlés; 
LCD kijelző + LED sor; indításkésleltetés 
(1-12 óra); maradékidő kijelzés; kímélő és 
gyűrődésgátló funkció; túlszárítás elleni védelem 

„A++” energiaosztály; max. 1000 fordulat/perc; 
7 kg (pamut) mosható ruhamennyiség;
6. Érzék funkció; SDD 3 - Smart Digital Display;
folyamatos indításkésleltetés; „Rapid” gyors-
mosás; hideg mosás; Clean+; SuperEco; napi 
féltöltet program; külső vízvédelem  

„B” energiaosztály; 8 kg szárítási kapacitás;
6. Érzék; kondenzációs szárítórendszer; elekt-
ronikus vezérlés; LCD kijelző + LED sor; indí-
táskésleltetés (1-12 óra); maradékidő kijelzés; 
kímélő és gyűrődésgátló opció; túlszárítás 
elleni védelem 

„A-50%” energiafelhasználás; 9 kg szárítási
kapacitás; 6. Érzék Air Care funkció; hőszivaty-
tyús technológia; elektronikus vezérlés; LCD 
kijelző + LED sor; indításkésleltetés (1-12 óra); 
maradékidő kijelzés; kímélő és gyűrődésgátló 
funkció; túlszárítás elleni védelem

AWO/C 7321
Előltöltős mosógép

AZA-HP 7781
Szárítógép

AWO/C 7113
Előltöltős mosógép

AZB 8680
Szárítógép

AZA-HP 9781
Szárítógép

„A+++” energiaosztály; max. 1200 fordulat/perc;
7 kg (pamut) mosható ruhamennyiség;
6. Érzék Színek funkció Colours15 °C opcióval 
és színek szerinti programokkal; SDD 5 - Smart 
Digital Display; programozható befejezés; 
mosószeradagolási javaslat; EcoMonitor; 
AquaEco - 19 literes víztakarékos program; 
napi töltet; EcoCotton (gazdaságos) program; 
Microban - antibakteriális mosószertartó

AWO/C 7328
Előltöltős mosógép

7 7A+++ A+++ 7 A++

A
-50%

9 A
-40%

7 8
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„A+++” energiaosztály; max. 1200 fordulat/perc;
6 kg (pamut) mosható ruhamennyiség; ZEN 
technológia (extra csendes DirectDrive motor); 
6. Érzék Színek funkció Colours15 °C opcióval 
és színek szerinti programokkal; LCD kijelző;
programozható befejezés; Tumble Fresh - 
frissentartás opció; AquaEco - 19 literes 
víztakarékos program; szupercsendes éjszakai 
program; teljes vízvédelem; MICROBAN - anti-
bakteriális mosószertartó 

„A++” energiaosztály; max. 1200 fordulat/perc;
6 kg (pamut) mosható ruhamennyiség;
6. Érzék Színek funkció Colours15 °C opcióval 
és színek szerinti programokkal; 2 digitális 
kijelző + LED sor; programozható befejezés; 
Tumble Fresh - frissentartás opció; Rapid 
gyorsmosás opció; AquaEco - 19 literes
víztakarékos program; külső vízvédelem; 
MICROBAN - antibakteriális mosószertartó

„A+++” energiaosztály; max. 1200 fordulat/perc;
6 kg (pamut) mosható ruhamennyiség; ZEN 
technológia (extra csendes DirectDrive motor); 
6. Érzék Színek funkció Colours15 °C opcióval 
és színek szerinti programokkal; 2 digitális 
kijelző + LED sor; programozható befejezés; 
Tumble Fresh - frissentartás opció; AquaEco 
- 19 literes víztakarékos program; szuper-
csendes éjszakai program; teljes vízvédelem; 
MICROBAN - antibakteriális mosószertartó

„A++” energiaosztály; max. 1000 fordulat/perc;
6 kg (pamut) mosható ruhamennyiség;
6. Érzék Színek funkció Colours15 °C opcióval 
és színek szerinti programokkal; 2 digitális 
kijelző + LED sor; programozható befejezés; 
Tumble Fresh - frissentartás opció; Rapid 
gyorsmosás opció; AquaEco - 19 literes
víztakarékos program; külső vízvédelem; 
MICROBAN - antibakteriális mosószertartó

„A++” energiaosztály; max. 1200 fordulat/perc;
6 kg (pamut) mosható ruhamennyiség;
6. Érzék Színek funkció Colours15 °C opcióval 
és színek szerinti programokkal; LCD kijelző; 
programozható befejezés; Tumble Fresh - 
frissentartás opció; AquaEco - 19 literes
víztakarékos program; külső vízvédelem; 
MICROBAN - antibakteriális mosószertartó

AWE 99612 ZEN
Felültöltős mosógép

AWE 88612
Felültöltős mosógép

AWE 98612 ZEN
Felültöltős mosógép

AWE 88610
Felültöltős mosógép

AWE 89612
Felültöltős mosógép

„B” energiaosztály; 7 kg szárítási kapacitás;
6. Érzék; kondenzációs szárítórendszer; elekt-
ronikus vezérlés; LCD kijelző + LED sor; indí-
táskésleltetés (1-12 óra); maradékidő kijelzés; 
kímélő és gyűrődésgátló opció; túlszárítás 
elleni védelem

AZB 7780
Szárítógép

7 6 A+++ 6 A+++

6 A++ 6 A++ 6 A++
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„A++” energiaosztály; max. 1200 fordulat/perc;
(AWE 87610 modellnél max. 1000 fordulat/perc);
6 kg (pamut) mosható ruhamennyiség;
6. Érzék funkció; digitális kijelző + LED sor;
folyamatos indításkésleltetés; Clean+ - folt-
tisztító opció; Rapid gyorsmosás opció; 
napi féltöltet program; külső vízvédelem; 
MICROBAN - antibakteriális mosószertartó

„A+” energiaosztály; max. 1200 fordulat/perc;
5,5 kg (pamut) mosható ruhamennyiség;
6. Érzék funkció; digitális kijelző + LED sor;
folyamatos indításkésleltetés; Clean+ - folt-
tisztító opció; hideg mosás opció; napi fél-
töltet program; MICROBAN - antibakteriális 
mosószertartó 

„A+” energiaosztály; max. 1100 fordulat/
perc; 5 kg (pamut) mosható ruhamennyiség; 
6. Érzék funkció; digitális kijelző + LED sor; 
folyamatos indításkésleltetés; Clean+ - folt-
tisztító opció; Rapid gyorsmosás opció; napi 
féltöltet program

„A++” energiaosztály; max. 1200 fordulat/perc;
6 kg (pamut) mosható ruhamennyiség;
6. Érzék funkció; LED sor; indításkésleltetés;
Rapid gyorsmosás opció; napi féltöltet program

„A+” energiaosztály; max. 1200 fordulat/perc; 
5,5 kg (pamut) mosható ruhamennyiség;
6. Érzék Színek funkció Colours15 °C opcióval 
és színek szerinti programokkal; 2 digitális 
kijelző + LED sor; programozható befejezés; 
Tumble Fresh - frissentartás opció; Rapid 
gyorsmosás opció; AquaEco - 19literes
víztakarékos program; külső vízvédelem; 
MICROBAN - antibakteriális mosószertartó

„A+” energiaosztály; max. 1000 fordulat/perc; 
5,5 kg (pamut) mosható ruhamennyiség;
6. Érzék funkció; digitális kijelző + LED sor; 
folyamatos indításkésleltetés; Clean+ - folt-
tisztító opció; hideg mosás opció

AWE 87612 és AWE 87610 
Felültöltős mosógép

AWE 7730
Felültöltős mosógép

AWE 7623
Felültöltős mosógép

AWE 86612
Felültöltős mosógép

AWE 78512
Felültöltős mosógép

AWE 7519
Felültöltős mosógép

5,5

5,5

A+

A+ A+

66 A++A++

5,5 A+5
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 A+/A/A; 13 teríték; 10 program; 6 l vízfogyasz-
tás (1680 l/év); 6. Érzék Power Clean funkció 
- speciális szenzortechnológia és nagynyomású 
vízsugár rendszer; GŐZ program; digitális kijelző; 
folyamatos indításkésleltetés; multizónás mo-
sogatás és multitabletta opció; mechanikus víz-
védelem + úszókapcsoló; gyors napi mosogatás; 
éjszakai program; dual wash - kettős intenzitású 
mosogatás; ECO 50° program; öntisztító szűrő-
rendszer; elektronikus öblítő- és só jelző

A+/A/A; 14 teríték; 8 program; 11 l vízfo-
gyasztás (3080 l/év); 6. Érzék Power Clean 
funkció - speciális szenzortechnológia és 
nagynyomású vízsugár rendszer; GŐZ program; 
digitális kijelző; folyamatos indításkésleltetés; 
multizónás mosogatás és multitabletta opció; 
mechanikus vízvédelem + úszókapcsoló; gyors 
napi mosogatás; ECO 50° program; öntisztító 
szűrőrendszer; elektronikus öblítő- és só jelző

A++/A/A; 13 teríték; 10 program; 7 l vízfo-
gyasztás (1960 l/év); 6. Érzék Power Clean 
funkció - speciális szenzortechnológia és 
nagynyomású vízsugár rendszer; GŐZ program; 
digitális kijelző; folyamatos indításkésleltetés; 
multizónás mosogatás és multitabletta opció; 
mechanikus vízvédelem + úszókapcsoló;
gyors napi mosogatás; éjszakai program;
dual wash - kettős intenzitású mosogatás;
ECO 50° program; öntisztító szűrőrendszer;
elektronikus öblítő- és só jelző

A+/A/A; 13 teríték; 6 program; 12 l vízfo-
gyasztás (3360 l/év); 6. Érzék Power Clean 
funkció - speciális szenzortechnológia és 
nagynyomású vízsugár rendszer; digitá-
lis kijelző; folyamatos indításkésleltetés; 
multitabletta opció; elektronikus vízkifolyás 
elleni védelem; gyors napi mosogatás;
ECO 50° program; öntisztító szűrőrendszer;
elektronikus öblítő- és só jelző

A++/A/A; 13 teríték; 10 program; 11 l vízfo-
gyasztás (3080 l/év); 6. Érzék Power Clean 
funkció - speciális szenzortechnológia és 
nagynyomású vízsugár rendszer; GŐZ program; 
3. evőeszköztartó fi ók; digitális kijelző; folya-
matos indításkésleltetés; multizónás mosogatás 
és multitabletta opció; mechanikus vízvédelem 
+ úszókapcsoló; gyors napi mosogatás; éjszakai 
program; dual wash - kettős intenzitású
mosogatás; ECO 50° program; öntisztító szűrő-
rendszer; elektronikus öblítő- és só jelző

A+/A/A; 13 teríték; 6 program; 12 l vízfo-
gyasztás (3360 l/év); 6. Érzék - speciális 
szenzortechnológia; digitális kijelző; folyama-
tos indításkésleltetés; féltöltet mosogatás és 
multitabletta opció; elektronikus vízkifolyás 
elleni védelem; gyors napi mosogatás;
ECO 50° program; öntisztító szűrőrendszer;
elektronikus öblítő- és só jelző

ADP 8797 A+ PC 6S IX
Mosogatógép

ADP 8673 A+ PC 6S WH
ADP 8673 A+ PC 6S IX
Mosogatógép

ADP 8797 A++ PC 6S WH
Mosogatógép

ADP 7442 A+ PC 6S WH
Mosogatógép

ADP 8693 A++ PC TR6S WH
ADP 8693 A++ PC TR6S IX
Mosogatógép

ADP 7442 A+ 6S WH
Mosogatógép

A+ A++ A++

A+ A+ A+



11

A+/A/A; 13 teríték; 5 program; 12 l vízfo-
gyasztás (3360 l/év); PowerClean - nagy-
nyomású vízsugár rendszer; fi x idejű
indításkésleltetés; multitabletta opció;
elektronikus vízkifolyás elleni védelem;
ECO 50° program; öntisztító szűrőrendszer; 
elektronikus öblítő- és só jelző  

JET CHEF készülék: 31 l; 3D mikrohullám + 
crisp + grill + párolás + hőlégbefúvás funkció;
6. Érzék funkció; elektronikus vezérlés; LCD
kijelző; mikrohullám teljesítmény: 1000 W; 
grill teljesítémény: 1200 W; automatikus 
főzési funkció (szenzor és súly szerint); lefelé 
nyíló ajtó; JET gyorsmelegítő és JET gyorski-
olvasztó funkció; 36 cm átmérőjű forgótányér; 
crisp tányér; crisp-tál fogantyú; pároló edény; 
grill rács; sütőlap 

A/A/A; 12 teríték; 5 program; 12 l vízfogyasz-
tás (3360 l/év); fi x idejű indításkésleltetés; 
multitabletta opció; elektronikus vízkifolyás 
elleni védelem; ECO 50° program; öntisztító 
szűrőrendszer; elektronikus öblítő- és só jelző 

JET CHEF készülék: 31 l; 3D mikrohullám + 
crisp + grill + párolás funkció; 6. Érzék funkció; 
elektronikus vezérlés; LCD kijelző; mikrohullám 
teljesítmény: 1000 W; grill teljesítémény:
1200 W; automatikus főzési funkció (szenzor 
és súly szerint); lefelé nyíló ajtó; JET gyorsme-
legítő és JET gyorskiolvasztó funkció; 36 cm 
átmérőjű forgótányér; crisp tányér; crisp-tál 
fogantyú; pároló edény; grill rács;  

JET CHEF készülék: 31 l; 3D mikrohullám + 
grill + crisp + párolás + hőlégbefúvás funkció; 
6. Érzék funkció; elektronikus vezérlés;
LCD kijelző; ezüst készülékszín; mikrohullám 
teljesítmény: 1000 W; grill teljesítémény: 
1200 W; automatikus főzési funkció (szenzor 
és súly szerint); Assisted Chef: 11 különböző 
ételkategória és 84 előre beprogramozott 
recept; lefelé nyíló ajtó; JET gyorsmelegítő;
36 cm átmérőjű forgótányér; crisp tányér; crisp-
tál fogantyú; pároló edény; grill rács; sütőlap

MAX készülék: 13 l; 3D mikrohullám + grill 
+ crisp + párolás funkció; 6. Érzék funkció; 
érintésre érzékeny kezelőgomb és érintőszen-
zoros vezérlés; digitális kijelző; mikrohullám 
teljesítmény: 700W; grill teljesítmény: 700W; 
Ambient világítás (funkciótól függő fényha-
tás); automatikus programok (súly szerint); 
JET gyorsmelegítő és JET gyorskiolvasztó 
funkció; Crisp Ropogós kiolvasztás funkció;
28 cm átmérőjű forgótányér; crisp tányér; 
crisp-tál fogantyú; pároló edény; grill rács

ADP 6342 A+ PC WH
Mosogatógép

JT 369/SL
Mikrohullámú sütő

ADP 6332 WH/IX
Mosogatógép

JT 366/WH
Mikrohullámú sütő

JT 379/1 SL
Mikrohullámú sütő

MAX 109 MON/BRO/CAF
Mikrohullámú sütő

A+
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6. Érzék funkció 30 automatikus recepttel; 
StarClean™ (hidrolitikus) sütőtisztítás;
MF8+ elektromos sütő; 73 liter; „A-20%” 
energiaosztály; VEGA2 kijelző (magyar nyelvű 
szöveges-grafi kus); érintőszenzoros kezelés; 
speciális funkciók (kiolvasztás; melegentartás; 
kelesztés; sütés több szinten; XXL méretű 
hússütés; fagyasztott étel); teleszkópos
sütősín; hűtőventilátor; nagyteljesítményű 
grill fűtőtest; FUSION design

MF8+ elektronikus sütő; 73 liter; „A-20%” 
energiaosztály; G2 EVO kijelző (piktogramos); 
süllyeszthető kezelőgombok; speciális funkciók
(kiolvasztás; melegentartás; kelesztés;
XXL méretű hússütés; kenyér/pizza);
hűtőventilátor; nagyteljesítményű grill
fűtőtest; FUSION design

6. Érzék funkció 30 automatikus recepttel; 
MF8+ elektromos sütő; 73 liter; „A-20%” 
energiaosztály; VEGA2 kijelző (magyar nyelvű 
szöveges-grafi kus); érintőszenzoros kezelés; 
speciális funkciók (kiolvasztás; melegentartás; 
kelesztés; sütés több szinten; XXL méretű
hússütés; fagyasztott étel); teleszkópos
sütősín; katalitikus panelek; hűtőventilátor; 
nagyteljesítményű grill fűtőtest;
FUSION design

MF8+ pirolitikus öntisztítású elektromos 
sütő; 63 liter; „A-10%” energiaosztály;
G2 EVO kijelző (piktorgramos); süllyeszthető 
kezelőgombok; speciális funkciók
(kiolvasztás; melegen tartás; kelesztés; 
kenyér/pizza); hűtőventilátor;
nagyteljesítményű grill fűtőtest;
GENESIS design

6. Érzék funkció 30 automatikus recepttel; 
MF8+ elektromos sütő; 73 liter; „A-20%” 
energiaosztály; VEGA2 kijelző (magyar nyelvű 
szöveges-grafi kus); forgatógombos kezelés; 
speciális funkciók (kiolvasztás; melegentartás; 
kelesztés; sütés több szinten; XXL méretű
hússütés; fagyasztott étel); teleszkópos
sütősín; katalitikus panelek; hűtőventilátor; 
nagyteljesítményű grill fűtőtest;
FUSION design

Forgatógombos kezelőpanel; 40 liter; VEGA2 
kijelző (magyar nyelvű szöveges-grafi kus); 
süllyeszthető kezelőgombok; MF5+ elektroni-
kus sütő; speciális funkciók (gyors felmele-
gítés; melegen tartás; kelesztés; újra melegí-
tés); JET start; JET kiolvasztás; automatikus 
receptek (burgonya; hús; baromfi ; hal; 
zöldségek; lasagna; pizza; kenyér; desszertek 
számára); 850/1000/1200/1600 W teljesít-
mény; gyermekzár; Kiegészítők: sütőtálca; grill 
rács; üvegtepsi

AKZM 838/IX
Beépíthető sütő

AKZM 663/IX
Beépíthető sütő

AKZM 662/IX
Beépíthető sütő

AKZ 238/IX
Beépíthető sütő

AKZM 654/IX
Beépíthető sütő

AMW 698/IX
Beépíthető sütő - mikrohullámú sütő kombinált készülék

20

20 10

20 20

5
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Ujjlenyomatmentes inox; 6. Érzék funkció; 
mikrohullám-grill-légkeverés-párolás-crisp 
funkció; VEGA2 kijelző (magyar nyelvű szöveges-
grafi kus); érintőszenzoros kezelőpanel; 40 liter; 
állószekrénybe építhető kivitel; 3D mikrohullám; 
automatikus programok és receptek (burgonya; 
hús; baromfi ; hal; zöldségek; lasagna; rizs; pizza; 
kenyér; snack; desszertek számára); gyermekzár; 
Kiegészítők: sütőtálca; párolóedény; crisp tál; 
hőlégbefúvás (1200 W) / grill (1600 W) / mikro-
hullám (900 W); FUSION design

Ujjlenyomatmentes inox; mikrohullám-grill-
crisp funkció; digitális kijelző; 22 liter; felső 
és állószekrénybe építhető kivitel; 3D mikro-
hullám; gyerekzár; grill (700 W) / mikrohullám 
(750 W); Kiegészítők: crisp tál

Ujjlenyomatmentes inox; 6. Érzék funkció; 
mikrohullám-grill-crisp-párolás készülék; 
VEGA2 kijelző (magyar nyelvű szöveges-gra-
fi kus); 40 liter; süllyeszthető kezelőgombok; 
állószekrénybe építhető kivitel; 3D mikro-
hullám; automatikus programok és receptek 
(burgonya; hús; baromfi ; hal; zöldségek; 
lasagna; rizs; pizza; kenyér; snack; desszertek 
számára); gyermekzár; Kiegészítők: grill rács; 
párolóedény; crisp tál; grill (1600 W) / mikro-
hullám(900 W); FUSION design 

Ujjlenyomatmente inox; mikrohullám-grill-
crisp funkció; G2 EVO kijelző (piktogramos); 
érintőszenzoros kezelőpanel; 40 liter; álló-
szekrénybe építhető kivitel; 3D mikrohullám; 
automatikus programok; gyermekzár; grill 
(1600 W) / mikrohullám (900 W); Kiegészítők: 
grill rács; crisp tál; FUSION design

Ujjlenyomatmentes inox; légkeveréssel kombi-
nált gőzpároló készülék; 6. Érzék funkció;
34 liter; VEGA2 kijelző (magyar nyelvű szö-
veges-grafi kus); elektronikus hő- és pára-
szenzoros szabályozás; párolás; légkeverés; 
kiolvasztás; kelesztés; melegítés; automatikus 
programok és receptek; belső világítás; Kiegé-
szítők: sütőrács; gőzőlőtálca; cseppfogó tálca; 
víztartály; FUSION design

AMW 850/IX
Beépíthető mikrohullámú sütő

MW 4200 IX
Beépíthető mikrohullámú sütő

AMW 836 IX
Beépíthető mikrohullámú sütő

AMW 808 IX
Beépíthető mikrohullámú sütő

AMW 599 IX
Beépíthető gőzpároló

Ujjlenyomatmentes kivitel

A Whirlpool készülékein alkalmazott rozsda-
mentes acél a legújabb technológiával ké-

szült; így a zsír; az ujjlenyomat és a por könnyen eltá-
volítható róla. A speciális kezelésnek köszönhetően a 
készülék karcmentes marad és a rozsdamentes felület 
nem öregszik; így mindig megőrzi szép állapotát. To-
vábbá megkönnyíti készülékei mindennapi használa-
tát; mert egyszerűvé teszi tisztításukat.
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Élcsiszolt kivitel; 4 indukciós főzőzóna ((1 
maxi zóna (28 cm átmérőjű)); Flexi Cook 
(2 összekapcsolható zóna); Premium Slider 
(csúszkás) érintőszenzor vezérlésű; 6. Érzék 
funkció (forráspont érzékelés); digitális 
teljesítménykijelző; programozható időzítés 
(timer); maradékhő kijelzés; teljesítménynöve-
lés (booster); automatikus funkciók (olvasz-
tás; lassú forralás; főzésmegszakítás-szünet 
funkció); gyermekzár; max. teljesítmény 8 kW

Elöl élcsiszolt kivitel; 4 indukciós főzőzóna;
Flexi Cook (2 összekapcsolható zóna); 
EcoBooster funkcióval (energiatakarékos víz-
forralás és forrásban tartás); digitális teljesít-
ménykijelző; programozható időzítés (timer); 
maradékhő kijelzés; teljesítménynövelés 
(Booster); gyermekzár; max. teljesítmény 7,2 kW

Élcsiszolt kivitel; 4 indukciós főzőzóna; Flexi 
Cook (2 összekapcsolható zóna); Premium 
Slider (csúszkás) érintőszenzor vezérlésű;
6. Érzék funkció (forráspont érzékelés); digitá-
lis teljesítménykijelző; programozható időzítés 
(timer); maradékhő kijelzés; teljesítménynöve-
lés (booster); automatikus funkciók (olvasz-
tás; lassú forralás; főzésmegszakítás-szünet 
funkció); gyermekzár; max. teljesítmény 8 kW

Élcsiszolt kivitel; 4 főzőzóna (1 dupla zónás; 
1 bővíthető főzőfelület); digitális teljesít-
ménykijelző; programozható időzítés (timer); 
maradékhő kijelzés; gyermekzár; max. 
teljeítmény 6,3 kW

Élcsiszolt kivitel szatén ezüst színű; 4 induk-
ciós főzőzóna; Flexi Cook (2 összekapcsolható 
zóna); EcoBooster funkcióval (energiatakaré-
kos vízforralás és forrásban tartás); digitális 
kijelző; programozható időzítés (timer); 
maradékhő kijelzés; teljesítménynövelés 
(Booster); gyermekzár; max. teljesítmény 7,2 kW

ACM 849/BA
Indukciós kerámialap; 77 cm széles

77 cm

ACM 847/BA
Indukciós kerámialap; 58 cm széles

ACM 808/BA/S
Indukciós kerámialap; 58 cm széles

AKT 819/BA 
Üvegkerámialap; 58 cm széles

ACM 912/BF
Indukciós kerámialap; 58 cm széles

FLEXI COOK

A Whirlpool rugalmasságot biztosít Önnek, 
hogy saját kívánsága szerint rendezze el a 

főzési területet. A Flexi Cook segítségével összekap-
csolhat két főzőzónát, így akár 38 cm átmérőjű főzési 
területet hozhat létre, amely az extra nagyméretű ser-
penyőkhöz, lábasokhoz is elegendő. A teljes zónában 
azonos a hőmérséklet, így a nagyobb ételmennyiségek 
is egyenletesen főzhetők.

6. Érzék mosogatás:
az elérhető luxus

A Whirlpool 6. Érzék technológiával rendelkező
mosogatógépei teljes terhelés mellett akár 

A++ energiahatékonyságot biztosítanak. Ezekkel a ké-
szülékekkel lehetősége van a félig megtelt mosogató-
gépet is elindítani úgy, hogy így kevesebb energiát és 
vizet használ a program. A Whirlpool 6.Érzék technoló-
gia mindezen kívül még a szennyezettség mértékét is 
érzékeli és a mosogatási ciklust automatikusan ehhez 
igazítja. Így Ön akár 50%-nyi energiát és vizet takarít-
hat meg.*

ECOBOOSTER

Az EcoBooster funkció extra gyors forralást biz-
tosít akár 10%-os energiamegtakarítás* mellett.
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Edzett üveg csiszolt szegéllyel; 3 gázégő
+ 1 négy lángkörös WOK égő; öntöttvas 
edénytartó; elöl elhelyezett kezelőgombok; 
egykezes automata szikragyújtás; biztonsági 
szelep gázégőnként

Karcálló iXelium® felület; 4 gázégő + 1 négy 
lángkörös WOK égő; öntöttvas edénytartó; elöl 
elhelyezett kezelőgombok; egykezes automata 
szikragyújtás; biztonsági szelep gázégőnként

Edzett üveg csiszolt szegéllyel; 4 gázégő; 
öntöttvas edénytartó; elöl elhelyezett keze-
lőgombok; egykezes automata szikragyújtás; 
biztonsági szelep gázégőnként

Karcálló iXelium® felület; 3 gázégő + 1 négy 
lángkörös WOK égő; zománcozott edénytartó;
elöl elhelyezett kezelőgombok; egykezes 
automata szikragyújtás; biztonsági szelep 
gázégőnként

73 cm

73 cm

AKT 476/NB
Üveg gázlap; 73 cm széles

AKT 780/IXL
Gáz főzőlap; inox; 73 cm széles

AKT 424/NB
Üveg gázlap; 59 cm széles

AKT 621/IXL
Gáz főzőlap; inox; 59 cm széles

AKT 780/IXL
Gáz főzőlap; inox; 73 cm széles
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Az első főzőlap,
mely hosszú ideig megőrzi

ragyogását iXelium

A Whirlpool bemutatja az iXelium™-ot:
a főzőlapot, amely örökre ragyogó és 

esztétikus marad, ellenáll a karcolásnak és foltosodás-
nak. Az iXelium™ speciális felülete azt jelenti, hogy 
még a legmakacsabb szennyeződés is könnyen eltávo-
lítható kizárólag természetes, nem agresszív tisztító-
szerek segítségével. Ez nem csak jelentős idő- és mun-
kamegtakarítást jelent, de csökkenti a hagyományos 
tisztítószerek által a környezetnek okozott károkat is.

4 lángkörös Wok égő

A WOK égő a legfőbb felhasználása ellenére 
nem az ázsiai konyha. Nálunk is népszerű, 

mivel a 4 lánkörnek köszönhetően egy extrém nagy 
teljesítményű és felületű; mégis akár a legkisebb tel-
jesítményre is leszbályozható, nagyon egységes 
hőképző zónát kapunk. Így, a hirtelen sütés és nagy-
méretű edényekkel történő főzés mellett nagy segítsé-
get jelent az olyan érzékeny, kis lángon, lassan készí-
tendő ételekhez, mint a húsleves vagya a lekvárok. 
Ráadásként a tartozékként adott, öntöttvas WOK tartó 
minden kerek aljú edény - pl. bogrács - használatát 
lehetővé teszi. 
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6 literes vízfogyasztású program!; 6. Érzék 
autoszenzor (40°-70°) és ÚJ! PowerClean - 
nagynyomású tisztítás; A+AA; 13 teríték;
10 program; gőzprogram is!; digitális kijelző; 
állítható magasságú és kivehető felső kosár; 
külön alsó vagy felső kosaras (multizónás)
opció; folyamatos indításkésleltetés; öntisz-
tító szűrőrendszer; szupercsendes éjszakai 
program (39 dBA); 293 kWh/év; 1680 l/év; 
zajszint: 42 dBA

6 literes vízfogyasztású program!; 6. Érzék 
Power Clean funkció (40°-70°); A+AA;
13 teríték; 10 program; gőzprogram is!; 
állítható magasságú és kivehető felső kosár; 
külön alsó vagy felső kosaras (multizónás) 
opció; folyamatos indításkésleltetés; öntisztító 
szűrőrendszer; szupercsendes éjszakai program 
(39 dBA); működésjelző fény a padlón;
293 kWh/év; 1680 l/év; zajszint: 42 dBA

6. Érzék autoszenzor (40°-70°) és ÚJ! 
PowerClean - nagynyomású tisztítás; A++AA; 
14 teríték; 10 program; gőzprogram is!; 
digitális kijelző; 3-ik evőeszköztartó fi ók; 
állítható magasságú és kivehető felső kosár; 
külön alsó vagy felső kosaras (multizónás)
opció; folyamatos indításkésleltetés; öntisz-
tító szűrőrendszer; szupercsendes éjszakai 
program (39 dBA); 265 kWh/év; 3220 l/év; 
zajszint: 42 dBA

6. Érzék Power Clean funkció (40°-70°); 
A++AA; 14 teríték; 10 program; gőzprogram is!;
3-ik evőeszköztartó fi ók; állítható magasságú
és kivehető felső kosár; külön alsó vagy 
felső kosaras (multizónás) opció; folyamatos 
indításkésleltetés; öntisztító szűrőrendszer; 
szupercsendes éjszakai program (39 dBA);
működésjelző fény a padlón; 265 kWh/év; 
3220 l/év; zajszint: 42 dBA

6. Érzék Power Clean funkció (40°-70°); 
A++AA; 14 teríték; 10 program; gőzprogram 
is!; állítható magasságú és kivehető felső
kosár; külön alsó vagy felső kosaras (multi-
zónás) opció; folyamatos indításkésleltetés; 
öntisztító szűrőrendszer; szupercsendes éjszakai
program (39 dBA); működésjelző fény a padlón; 
265 kWh/év; 3220 l/év; zajszint: 42 dBA

6. Érzék autoszenzor (40°-70°) és ÚJ! 
PowerClean - nagynyomású tisztítás; A++AA; 
13 teríték; 10 program; gőzprogram is!
digitális kijelző; állítható magasságú és
kivehető felső kosár; külön alsó vagy felső 
kosaras (multizónás) opció; folyamatos
1-24 órás indításkésleltetés; multi-tabletta 
használat; öntisztító szűrőrendszer;
szupercsendes éjszakai program (39 dBA);
261 kWh/év; 3080 l/év; zajszint: 42 dBA

ADG 8798 A+ PC IX
Beépíthető mosogatógép; 60 cm 

ADG 8793 A++ PC TR IX
Beépíthető mosogatógép; 60 cm 

ADG 8493 A++ PC IX
Beépíthető mosogatógép; 60 cm 

ADG 8793 A++ PC TR FD
Teljesen integrálható mosogatógép; 60 cm

ADG 9553 A++ PC FD
Teljesen integrálható mosogatógép; 60 cm

ADG 8798 A+ PC FD
Teljesen integrálható mosogatógép; 60 cm

A++

A++

A+

A+

A++

A++
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6. Érzék szenzor program (40°-70°); A++AA;
13 teríték; 10 program; gőzprogram is!;
állítható magasságú és kivehető felső kosár; 
külön alsó vagy felső kosaras (multizónás)
opció; folyamatos indításkésleltetés;
öntisztító szűrőrendszer; szupercsendes éjszakai 
program (39 dBA); működésjelző fény a padlón; 
261 kWh/év; 3080 l/év; zajszint: 44 dBA

Teljesen automata; állószekrénybe építhető 
kivitel; LCD kijelző (magyar nyelvvel is); 
elektronikus vezérlés; érintőszenzoros kezelés; 
őrölt vagy szemeskávéval működtethető;
15 bar-os gőznyomás; beállítható kávé-
hőmérséklet; gőzölőfúvóka capuccino
készítéséhez; állítható kávé és vízmennyiség; 
vízkőmentesítő program; autostart időzítési 
lehetőség; automata kikapcsolás

6. Érzék szenzor program (40°-70°); A+AA;
13 teríték; 8 program; gőzprogram is!;
állítható magasságú és kivehető felső kosár; 
külön alsó vagy felső kosaras (multizónás)
opció; folyamatos indításkésleltetés;
öntisztító szűrőrendszer; 293 kWh/év;
2660 l/év; zajszint: 44 dBA

A+/A/A; 7 program; 9 teríték; digitális kijelző; 
1-24 órás indítákésleltetés; állítható
magasságú és kivehető felsőkosár; vízvédelem; 
elektronikus só- és öblítőhiány kijelzés;
222 kWh/év; 2940 l/év; zajszint: 49 dBA

Ujjlenyomatmentes inox; edénymelegítő fi ók; 
ideális 20 lapostányér vagy 80 presszókávés 
csésze melegítésére; 20 literes;
140x560x550 mm

Ujjlenyomatmentes inox; edénytartó fi ók; 
push-push nyitás; 20 literes;
140x560x550 mm

ADG 8773 A++ FD
Teljesen integrálható mosogatógép; 60 cm

ACE 102 IX
Beépíthető kávéfőző

ADG 8675 A+ FD
Teljesen integrálható mosogatógép; 60 cm

ADG 195/A+
Teljesen integrálható mosogatógép; 45 cm

WD 142 IX
Melegentartó fi ók

AKB 655/PT
Edénytartó fi ók

A+ A+A++
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258 liter (195 liter hűtőtér / 63 liter
fagyasztótér); „A+” energiaosztály (309 kWh/év);
6. Érzék Fresh Control funkció (automatikus 
hőmérséklet és páratartalom szabályozás); 
Active 0°- 0 °C rekesz húsok és halak számára;
belső ventilátor antibakteriális szűrővel; 
NoFrost jegesedésmentes fagyasztó;
elektronikus hőmérséklet beállítás digitális 
kijelzővel; Starlight LED világítás;
gyorsfagyasztás funkció; 38 dBA; 177 cm

271 liter (199 liter hűtőtér / 72 liter
fagyasztótér) hasznos térfogat;
„A++” energiaosztály (230 kWh/év);
6. Érzék Fresh Control funkció (automatikus 
hőmérséklet és páratartalom szabályozás); 
belső ventilátor antibakteriális szűrővel; 
elektronikus hőmérséklet beállítás digitális 
kijelzővel; Starlight LED világítás;
gyorsfagyasztó funkció; 37 dBA; 177 cm

264 liter (201 liter hűtőtér / 63 liter
fagyasztótér); „A+” energiaosztály (312 kWh/év); 
6. Érzék Fresh Control funkció (automatikus 
hőmérséklet és páratartalom szabályozás); 
NoFrost jegesedésmentes fagyasztó; belső 
ventilátor antibakteriális szűrővel; elektroni-
kus hőmérséklet beállítás digitális kijelzővel; 
Starlight LED világítás; gyorsfagyasztó funk-
ció; 38 dBA; 177cm

271 liter (199 liter hűtőtér / 72 liter
fagyasztótér) hasznos térfogat;
„A+” energiaosztály (292 kWh/év);
6. Érzék Fresh Control funkció (automatikus 
hőmérséklet és páratartalom szabályozás); 
belső ventilátor antibakteriális szűrővel; 
elektronikus hőmérséklet beállítás digitális 
kijelzővel; Starlight LED világítás; gyorshűtés 
funkció; 35 dBA; 177 cm

271 liter (199 liter hűtőtér / 72 liter
fagyasztótér); „A+” energiaosztály (304 kWh/év); 
6. Érzék Fresh Control funkció (automatikus 
hőmérséklet és páratartalom szabályozás); 
Active 0°- 0 °C rekesz húsok és halak
számára; belső ventilátor antibakteriális 
szűrővel; elektronikus hőmérséklet beállítás 
digitális kijelzővel; Starlight LED világítás; 
gyorsfagyasztó funkció; 37 dBA; 177 cm

ART 883/A+/NF
Beépíthető; alulfagyasztós NoFrost hűtőszekrény

ART 459/A+/NF/1
Beépíthető; alulfagyasztós NoFrost hűtőszekrény

ART 868/A+
Beépíthető; alulfagyasztós hűtőszekrény

ART 859/A+
Beépíthető; alulfagyasztós hűtőszekrény

ART 480/A++
Beépíthető; alulfagyasztós hűtőszekrény

Fresh Control

A Whirlpool 6. ÉRZÉK Fresh Control hűtő-
szekrények akár négyszer hosszabb ideig* 

is olyan frissen tartják az ételeket, mint amilyenek 
a vásárláskor voltak.
Egyedülálló működtető programjának és kettős érzé-
kelőjének köszönhetően aktívan szabályozza a pára-
tartalmat; hogy az a 70-85% közötti ideális szinten 
legyen, ami a hosszan tartó frissesség alapfeltétele:

 -  eltérés esetén 5-ször gyorsabban állítja helyre a 
megfelelő hőmérsékletet**.

 -  tökéletes környezetet teremt a frissesség számára 
a belső tér minden pontján, nem csak a speciális 
fi ókokban.
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296 liter (264 liter hűtőtér / 32 liter
fagyasztótér) hasznos térfogat;
„A+” energiaosztály (296 kWh/év); 6. Érzék 
Fresh Control funkció (automatikus
hőmérséklet és páratartalom szabályozás); 
elektronikus hőmérséklet beállítás digitális 
kijelzővel); belső ventilátor antibakteriális 
szűrővel; Starlight LED világítás;
gyorsfagyasztás funkció; 35 dBA; 177 cm

101 l hasznos térfogat; beépíthető;
üvegelőlapos borhűtő (UV-szűrős üvegajtó; 
inox kerettel); 5 (4 állítható) nemesfa-polc
(46 db 0,75l palack); belső világítás; 
működésjelző fény; elektronikus hőmér-
sékletszabályozás 6-18 °C között; digitális 
kijelző;energiafogyasztás: 288 kWh/év;
beépítési méretek: 69x56x56 cm 

296 liter (264 liter hűtőtér / 32 liter
fagyasztótér) hasznos térfogat;
„A+” energiaosztály (296 kWh/év); automatikus 
hűtőtérleolvasztás; termosztátos hőmérséklet 
szabályozás; belső ventilátor antibakteriális 
szűrővel; 35 dBA; 177 cm

320 liter hasznos térfogat; „A+” energiaosztály
(153 kWh/év); automatikus hűtőtérleolvasz-
tás; termosztátos hőmérséklet szabályozás; 
belső ventilátor antibakteriális szűrővel;
37 dBA; 177 cm

101 l hasznos térfogat; beépíthető; üvegelőla-
pos borhűtő (UV-szűrős üvegajtó; inox
kerettel); 5 (4 állítható) nemesfa-polc
(46 db 0,75l palack); belső világítás; 
működésjelző fény; elektronikus hőmér-
sékletszabályozás 6-18 °C között; digitális 
kijelző;energiafogyasztás: 288 kWh/év;
beépítési méretek: 69x56x56 cm 

„A++” energiaosztály; „A” mosóhatás;
„B” centrifuga hatékonyság (max. 1400 fordu-
lat/perc); 7kg ill. 6kg (pamut) mosási kapa-
citás; 6. Érzék funkció; elektronikus vezérlés; 
LED kijelző; folyamatos indításkésleltetés; 
maradékidő kijelzés; Clean+; vasaláskönnyítés; 
hideg mosás; „Rapid” gyors mosás; előmosás; 
intenzív öblítés; öblítőstop; módosítható 
centrifuga; AquaStop vízvédelem; programok: 
pamut; műszál; kímélő; extra kímélő; gyapjú; 
kézi és gyors mosás; SuperEco

ARZ 011/A+/7
Beépíthető; egyajtós hűtőszekrény

ARC 229
Beépíthető; üvegelőlapos borhűtő 

ARG 749/A+
Beépíthető; egyajtós hűtőszekrény

ARZ 009/A+/6
Beépíthető; egyajtós hűtőszekrény

ARC 227
Beépíthető; üvegelőlapos borhűtő 

AWOC 0714 - AWOC 0614
Beépíthető mosógép

A++7



Inox+üveg készülék; 55 cm széles; falra 
szerelhető; ferde elszívó; 1 motor; 3 fokozat; 
nyomógombos kezelés; mosható alumínium 
zsírszűrő; halogén világítás; min. zajszint
42 dBA; max. elszívó teljesítmény 660 m3/h

Inox készülék; 90 cm széles; falra szerelhető; 
kürtős elszívó; EDS3 technológia - extra csen-
des működés; 1 motor; 4 fokozat; nyomógom-
bos kezelés; mosható alumínium zsírszűrő; 
halogén világítás; min. zajszint 35 dBA; max. 
elszívó teljesítmény 820 m3/h

Inox készülék; 100 cm széles; mennyezetre 
szerelhető sziget elszívó; 1 motor; 3 fokozat; 
nyomógombos kezelés; mosható alumínium 
zsírszűrő; halogén világítás; min. zajszint
46 dBA; max. elszívó teljesítmény 630 m3/h

Inox készülék; 90 cm széles; falra szerelhető; 
kürtős elszívó; 6. Érzék funkció; 1 motor;
4 fokozat; érintőszenzoros kezelés; mosható 
nemesacél zsírszűrő; halogén világítás; min. 
zajszint 46 dBA; max. elszívó teljesítmény
630 m3/h

Inox készülék; 60 cm széles; kihúzható; 
teleszkópos; 2 motor; 3 fokozat; tolókapcsolós 
vezérlés; halogén világítás; min. zajszint
46 dBA; max. elszívó teljesítmény: 713 m3/h

Inox készülék; 90 cm széles; falra szerelhető; 
kürtős elszívó; 6. Érzék funkció; perimeter 
technológia; 1 motor; 4 fokozat; érintőszen-
zoros kezelés; mosható alumínium zsírszűrő; 
halogén világítás; min. zajszint 50 dBA;
max. elszívóteljesítmény 593 m3/h

AKR 550 IM
Páraelszívó

AKR 953 IX
Páraelszívó

AKR 891 IX
Páraelszívó

AKR 799 IX
Páraelszívó

AKR 564 IX
Páraelszívó

AKR 968 IX 
Páraelszívó

A terméktulajdonságok és technikai információk tájékoztató jellegûek, a mûszaki adatok és felszereltség változtatásának jogát korlátlanul fenntartjuk! A katalógusban szereplõ termékvá-
laszték az év során elõzetes jelzés nélkül is változhat. Bár mindent megtettünk annak érdekében, hogy a nyomdába kerülés idején a katalógusban szereplõ információk helyesek legyenek, 
a Whirlpool Magyarország Kft. nem vállal felelõsséget az esetleges nyomdai hibákért, vagy olyan eltérésekért, amelyek a nyomdába kerülés után láttak napvilágot! Mivel a nyomtatás 
korlátozza a színek élethû megjelenítését, ezért a katalógusban szereplõ készülékszínek csak irányadók, eltérhetnek a valóságtól! Ha bizonyos funkciók, színek vagy méretek fontosak 
az Ön számára, kérjük vásárlás elõtt forduljon bizalommal Whirlpool értékesítõ 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.
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