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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 arányú ké-

szülékeket. Nagyobb háztartási igénybevétel esetén 

is célszerű lehet professzionális gépek alkalmazása, 

de - a megfelelő élettartam, illetve a garanciális vé-

delem biztosítása szempontjából - különösen java-

solt, ha a beszerzés társas vállalkozás nevére szól, 

vagy a használat körülményei üzletieknek minősül-

hetnek. Ettől eltérően az ipari készülékek kifeje-

zetten a vállalkozás főtevékenységének végzésére, 

folyamatos üzemre optimalizált berendezések.
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hogy mitől profi bbak a profi gépek?
- masszív kialakítás
- többszörös, akár tízszeres élettartam
- profi  garancia                                                            
- Utolérhetetlen ár-érték arány 
- kompakt méretek, könnyű kezelhetőség 
- ”plug & play” jelleg, egyszerű installáció 
- specializált funkciók, programok 
(nagytömegű-, vagy fertőtlenítő program, 
2 perces mosogatási idő,  szekcionált-, páraszabályozott 
sütőprogramok, 90 mp-es pizzasütés, stb.) 
- 10.000 db-os raktárkészlet!

Vállalkozik? 
alkalmazzon profi kat!
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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

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)

awM 8000/pRo awZ 8000/pRo awM 9110/BS

8 kg-os profEsszionális mosó- és szárító / 90 kg hEti tErhElésig 10 kg-os prof. mosógép / 160 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.
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Speciális „CIM”, elektroniku-
san vezérelt, inverteres motor 
a takarékos, extra csendes
és hosszú működésért 6 spe-
ciális rövidített üzemidejű 
mosóprogram a hatékony 
használatért (csak 36-38 
perc); Hideg- melegvizes 
vízbetöltés; Fuzzy elekt-
ronikus vezérlés; Digitális 
hőmérséklet és időkijezlés; 
Robosztus - növelt élettar-
tamú alkatrészek; 1000 f/p 
centrifuga; 93 liter dob-
kapacitás; Teljes aquaStop 
vízvédelem; 135 fokban 

nyíló, növelt méretű 
ajtó; 0-24 órás 
indításkésleltetés; 

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!

3LCED 9100/wQ 3LCHw 9100/wQ3LCGD 9100/wQ

9 kg-os profEsszionális ElEktromos és gázos szárító / 210 kg hEti tErhElésig 9 kg-os prof. mosógép / 210 kg hEti tErhElésig

!
Összefoglalva az előnyök:
✔ Már nettó 400 ezer Ft-tól saját profi  mosodája lehet! (Mosógép és szárítógép)
✔ Kis helyigény, csupán 1/3 m2, toronyba építhető 
✔ Extrém megtérülés! akár havi 30-80 ezer Ft megtakarítás csak a mosás költségből
✔ Tripla adag textília helyett saját, mosodát vehet
✔ Ultra modern technológia CIM indukciós motor, lézerhegesztés, 
titánötvözetek, hideg-, melegvizes bekötés
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kÖzPONtI tARtáLYOS PROFESSzIONáLIS VASALók éS máNgORLók

aDN 042 aDN 043

aDN 044

aDN 485-491

aDN 038

aDN 041

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

•  Vákumos vasaló asztal beépí-

tett  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 szerint 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

aDN 043

•  Duplafalú hőszigetelt nagy nyomású 

acél tartály

•  2,6 bar; aut. nyomásszabályozás

•  2,28 Kw; 5 literes bojler

• 5-6 óra folyamatos üzemidő

• Csapvízzel tölthető

aDN 038

• Guruló állvány gőzállomáshoz

aDN 041

•  Összecsukható vasalódeszka 

gőzállomáshoz, elektromosan fűtött 

felülettel

•  Lábbal vezérelhető vákumos gőz 

elszívás

• 0,43 Kw; 138x38x93 cm



PROFESSZIONÁLIS éS IPARI kéSZüLékEk 

7

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

!
Összefoglalva az előnyök:
✔ Extra gyors működés, tökéletes eredmény
✔ 2 perces ciklusidő
✔ Nagy kapacitás kis helyen 
✔ Széles felszerelés-, méret- és funkció választék
✔ Kiváló ár-érték arány
✔ Fejlett technológia, széles körű automatizálás és vízkezelés, 
    a pohármosogatótól a futószalagos rendszerekig 
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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.

• 6. ÉRZÉK vezérlés

• Digitális kijelző, fokpontos vezérlés

•  65%-kal növelt kapacitású, 

professzionális kompresszor

• Intelligens leolvasztás

• Belső ventiláció, légfüggöny

• Új antibakteriális filter

• Könnyített „Soft touch” ajtónyitás

• Csökkentet zajszint

• Elölről állítható hátsó lábak

•  Megfordítható, a fagyasztóhoz 

illeszthető ajtókivitel

aCo 050/051/052/053 profEsszionális hűtőszEkrényEk 
aCo 054/055/056/057 profEsszionális fagyasztószEkrényEk

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

*aCo 032: -2 – +8 °C

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 032/033/038/039 p. hűtő 
aCo 034/035/036/037 p. fagy.

640 liter

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

aCo 053

aCo 039
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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) kapacitás

• 60x60x173 cm

aDn 221 üvegajtós hűtő 
Eltérések az ADN széria 
általános jellemzőitől:
• automatikusan záródó ajtó

• Kulccsal zárható ajtó

• Hőkijelzés

• Dönthető belsőpolcok 

 a látványosabb kihelyezésért

• 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 200/201/202/203/221/Wp:
 profEsszionális üVEgaJtós hűtőszEkrényEk

aDn 221 üvegajtós hűtő 
Eltérések az ADN széria 
általános jellemzőitől:
•

•

•

•

 a látványosabb kihelyezésért

•

•

•

•

•

•

480 liter

!Összefoglalva az előnyök:
✔ Kevesebb romlott élelmiszer! a megszokottal szemben, direkt hőérzékeléssel akár percenként visszahűt
✔ C° fok pontos vezérlés, nyújtott hőtartomány -2 -> +10 C°, a megszokott min. 5-6 fok helyett 
✔ Légfüggöny technológia, intenzív és széles légsáv a tetőtől, végig az ajtófront előtt
✔ akár 700 literes kapacitás, GN 2/1 gasztro szabvány belső, 20 szintes kapacitásig 
✔ Nagy hatékonyságú hűtőközeg és kompresszor
✔ LED világítás. Tiszta erős fény, takarékos működés 

• 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) kapacitás

• 60x60x173 cm

Kevesebb romlott élelmiszer! a megszokottal szemben, direkt hőérzékeléssel akár percenként visszahűt
C° fok pontos vezérlés, nyújtott hőtartomány -2 -> +10 C°, a megszokott min. 5-6 fok helyett 
Légfüggöny technológia, intenzív és széles légsáv a tetőtől, végig az ajtófront előtt

CD 480 aDN 200/1

aDN 201/1
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• 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.

• 40 literes kapacitás, 1300 w

• DMR mikrotechnológia, Crisp, Grill

• Digitális vezérlés, 6. éRZék programozás

• Nemesacél burkolat

JégkoCkakészítők:
a kiemelkedően megbízható és könnyen kezelhető whirlpool pro-
fesszionális jégkocka készítők a „Hot wire System” technológiára 
épülnek, amely a tökéletesen tiszta jég készítése érdekében – a jég-
készítés folyamata során – kiküszöböli a légbuborékok keletkezését.

agB 022/agB 024 JégkoCka készítők

aGB 022

aGB 024

amW 515 ix profEsszionális mikrohUllámÚ sütő 
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kapacitású kocka-, kerek-, ujj-jég és jégdara készítésére alkalmas készüléket talál.

• 40 literes kapacitás, 1300 w

• DMR mikrotechnológia, Crisp, Grill

• Digitális vezérlés, 6. éRZék programozás

• Nemesacél burkolat

aGB 024

aMw 515IX
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• 40 literes kapacitás, 1300 w

• DMR mikrotechnológia, Crisp, Grill

• Digitális vezérlés, 6. éRZék programozás

• Nemesacél burkolat

aFo 607

aKpC 260 IX

AGS 646

• 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.
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Whirlpool ipari készülékek a 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:

PROFESSION
AL

Whirlpool magyarország kft. 
1117. Budapest, Bercsényi u. 25. 
Tel: (+36 -1)-382-7500 
Fax:(+36 -1)-382-7538 

kiemelt ügyfélkapcsolat: 
Tel: (+36 -1)-382-7526

Vevőszolgálat: 
Tel: (+36-40)-109-109 
Fax:(+36 -1)-555-9011 
ugyfelszolgalat_whirlpool@esense.hu

www. whirlpool-professional.hu


