WHIRLPOOL
BEÉPÍTHETŐ KONYHAGÉP AKCIÓ 2009/1B
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GŐZ–A TISZTA ERŐ
Tiszta-takarékos-erős-kíméletes-jól szabályozható-sokoldalú

A Whirlpool legújabb fejlesztései a gőz és a profigőztechnika háztartási célú alkalmazására irányulnak. Szinte nincs olyan konyhai folyamat, amiben - az emberiség által már évszázadok óta használt - gőz kiváló tulajdonságai ne jelentenének minőségi
ugrást a felhasználásban. A Whirlpool immár nem csak mikrósütőiben és beépített
kávéfőzőiben, de sütőiben, ruhafrissítőiben, mosó- és mosogatógépeiben is ajánlja
ezt a funkciót:
6. ÉRZÉK MAX
- AZ IGAZI AUTOMATIKA
M A X
A többszörösen továbbfejlesztett 6.érzék automatika legújabb generációja optikai szenzorai és egyéb
érzékelői segítségével a teljes, 40-70°C-os tartományban, tud önállóan dönteni, mindig az edények jellegének,
szennyezettségének és mennyiségének legmegfelelőbb
programot kialakítva.

A Whirlpool most először a
gőz fokozott tisztító erejét
is kihasználja a mosogatógépben. A gőz hihetetlenül hatékonyan oldja fel a rászáradt szennyeződéseket, így az edények tökéletesen
tiszták lesznek, és nincs szükség kézi előöblítésre.
Eltávolítja az edényekről a baktériumokat, így növeli
a higiéniát.

+

40 literes űrtartalom
CRISP, GRILL
3D mikrohullám
Ujjlenyomatmentes felület

149 900 Ft
+

Gőzpároló funkció
Felső-álló szekrénybe építhető
3D melegítés

84 900 Ft
+

Hőlégbefúvás
6 . Érzék automata vezérlés

Ujjlenyomatmentes felület,
ESSENCE Design,

179 900 Ft

89 900 Ft

AMW 518 IX

AMW 469 IX

Inox, 60 cm széles, grillel kombinált mikrohullámú sütő,
900 W-os mikrohullámú teljesítmény, speciális pirító CRISP
funkció, 1600 W-os grill fűtőbetét, JET Start, JET Defrost
(gyors felolvasztás) és újramelegítés funkciók, 40 cm-es forgótányér, teherbíró, lenyíló üvegajtó, ESSENCE design, 45x60x51cm

Inox, 60 cm széles, 22 liter űrtartalom, 750 W mikrohullámú
teljesítmény, digitális kijelző, elektronikus vezérlés, JET
Start, JET Defrost (gyors felolvasztás), tartozék párolóedény,
25 cm-es forgótányér, FLAT design, 38x60x32 cm

AMW 548 IX
6. Érzék automata vezérlés, hőlégbefúvással támogatott sütés,
tartozék fém- és üvegtepsi A többi funkció megegyezik.

AMW 479 IX
ESSENCE Design, ujjlenyomatmentes felület, a többi funkció
megegyezik.

VEGA
DISPLAY

AKZ 810 IX
Beépíthető multifunkciós (MF8)
gőzsütő, 12 funkció, magyar
nyelvű, szöveges vezérlés,
beépített receptek, 6. Érzék
automata vezérlés, szenzoros
hőmérséklet-szabályozás,
ujjlenyomatmentes felület,
esztergált, nemesacél gombok és
fogantyú, alsó-felső sütés, MAXI
Grill, hőlégkeverés és aktív
hőlégbefúvás, gőztisztítás,
automata programok,
melegentartás, kelesztés és pizza
funkciók, könnyen tisztítható, hűs
tapintású, tripla, teleüveg sütőajtó, „A” energiaosztály,
hűtőventilátor,
PROGRESSIVE design

Gőzzel támogatott sütés
6. Érzék vezérlés
Hőszenzor
Ujjlenyomatmentes felület
VEGA szöveges kijelző

319 900 Ft

15 bar nyomás
Teljes automata kávéfőző
Cappuccino fej
VEGA szöveges kijelző
Dupla LED világítás

ACE 100 IX

15 Bar nyomás
Cappuccino fej
Dupla LED világítás

329 900 Ft

Inox, őrlőművel ellátott beépíthető kávéfőző automata, LCD
kijelző, digitális vezérlés, 15 bar nyomás, 1.8 literes tartály,
Cappuccino fej, állítható kávé és vízmennyiség, örlés finomság
és lefőzési idő, ujjlenyomatmentes felület, 1200 W-os
vízforraló teljesítmény, használható szemes és őrölt kávéval,
automata szerví
ízpo
zporgam
szervízporgam

M A X

Extra gőztisztító funkció
6. Érzék Max funkció
OverNight program (39 dB)
POWERCLEAN zóna
13 literes vízfelhasználás

ADG 9840

SENSOR

99 900 Ft

ACE 010 IX

Inox, álló és felső szekrénybe egyaránt beépíthető
kávéfőző, 15 bar nyomású, karos rendszerű kávéadagolás,
1.5 literes víztartály, Cappuccino fej, 1000 W-os vízforraló
teljesítmény, 38x60x28,5 cm

Szupercsendes
éjszakai működés

AUTO
CLEAN

199 900 Ft

Teljesen integrálható gőz-mosogatógép, A/A/A, 12 teríték,
6. Érzék MAX vezérlés, digitális kijelző, 6 fix + teljes automata
program (40-70°C), AquaSteam gőztisztító funkció,
szupercsendes „Overnight” program, POWERCLEAN speciális
tisztító zóna 32 plusz fúvókával, multizónás mosogatás,
antibakteriális program, elektronikus só- és öblítőhiány-kijelzés,
indításkésleltetés 1-24 h, maradékidő kijelzés, 4in1 multi-tabletta
opció, állítható magasságú és kivehető felsőkosár, „AutoClean”
öntisztító szűrőrendszer, WaterStop teljes vízvédelem

M A X

Extra gőztisztító funkció
6. Érzék Max vezérlés
42 (39) dB zajszint
13 literes vízfelhasználás

ADG 8920 IX

Szupercsendes
éjszakai működés

AUTO
CLEAN

199 900 Ft

Inox beépíthető gőz-mosogatógép, A/A/A, 12 teríték, 6. Érzék
MAX vezérlés, LCD-kijelző, 6 fix + teljes automata program
(40-70°C), AquaSteam gőztisztító funkció, szupercsendes
„Overnight” program, POWERCLEAN speciális tisztító zóna 32
plusz fúvókával, multizónás mosogatás, antibakteriális program,
elektronikus só- és öblítőhiány-kijelzés, indításkésleltetés 1-24 h,
maradékidő kijelzés, 4in1 multi-tabletta opció, állítható magasságú és kivehető felsőkosár, „AutoClean” öntisztító szűrőrendszer, WaterStop teljes vízvédelem

HŐSZENZOROS VEZÉRLÉS
- STABIL HŐMÉRSÉKLET
SENSOR
Az elterjedt termosztátos hőszabályozás - lehet digitális kijelzésű is - mechanikusan kapcsol ki és
be, egy adott intervallumon belül, ami a sütő természetes hőtehetetlenségével együtt, óhatatlanul túlfűtést
- túlhűtést,az ételek jelentős része számára nem kívánt
hőingadozást jelent. A hőszenzoros vezérlésnél ezzel
szemben egy beépített hőszonda jeleit a vezérlő számítógép értelmezi, így képes a várható hatásokat előre kalkulálva hamarabb beavatkozni, vagy akár részterheléssel
fűteni, garantálva a beállított hőfok pontos, stabil tartását, így a kívánt sütési eredményt. (Könnyen felismerheti, mivel itt a hőszabályzó forgó kapcsoló csak közvetíti
a kívánt hőfokot a vezérlés felé, így a gomb forgatása sehol nem ad hallható kapcsolási hangot.)

WOK

A WOK égő legfőbb felhasználása a név ellenére nem az ázsiai konyha. Nálunk is népszerű, mivel
a 4 lángkörnek köszönhetően, egy extrém nagy teljesítményű és felületű, mégis akár a legkisebb teljesítményre is leszabályozható, nagyon egységes hőképű
zónát kapunk. Így, a hirtelen sütés és nagyméretű edényekkel történő főzés mellett nagy segítséget jelent
az olyan érzékeny, kis lángon,
lassan készítendő
ételekhez, mint
a húsleves, vagy
a lekvár. Ráadásként, a tartozékként adott, öntöttvas WOK tartó
minden kerek aljú
edény - akár bogrács - használatát
is lehetővé teszi.

VEGA
DISPLAY

HALOGÉN ZÓNA - EXTRA SEBESSÉG
A halogén zóna közvetlenül az edény
aljára vetíti a hőt, így sebessége az indukcióhoz mérhetően gyors, viszont nem
válogat az edények közt, a
teljesítményleadás látványosabban követhető és még az
ára is jobb. Kitűnő ár/érték
arány!
HALOGEN

Felső és álló szekrénybe építhető
3D melegítés
CRISP és GRILL funkció
Ujjlenyomatmentes felület

4 LÁNGGYŰRŰS WOK
- A LEGHASZNOSABB ÉGŐ

VEGA KIJELZŐ
- A BEÉPÍTETT SZAKÁCS

Kivételtől függően 50 praktikus, beépített recept, több mint tíz nyelven - köztük természetesen magyarul is - a kezdőkből is profi szakácsot farag. A könynyű kezelhetőség a funkciók teljes tárával kombinálva
garantálja a főzés élményét: hőszenzorral vezérelt,
számítógép kontrolált, alsó és felső fűtés, nagyfelületű
grill, hőlégkeverés és aktív hőlégbefúvás.

Felső és álló szekrénybe építhető
3D melegítés

109900 Ft

74 900 Ft

AMW 420 IX

AMW 460/01 IX

Inox, 60 cm széles, 22 liter űrtartalom, 750 W mikrohullámú
teljesítmény, speciális pirító CRISP funkció, kvarcgrill (700 W),
digitális kijelző, elektronikus vezérlés, JET Start és JET Defrost
funkciók, 25 cm-es forgótányér, ujjlenyomatmentes felület,
tükörüveg ajtó, inox belső felület, ESSENCE design, 38x60x32 cm

Inox, 60 cm széles, 22 liter űrtartalom, 750 W mikrohullámú
teljesítmény, 4 fokozat, digitális kijelző, elektronikus vezérlés,
JET Start és JET Defrost funkciók, 25 cm-es forgótányér,
FLAT design, 38x60x32 cm

VEGA
DISPLAY

SENSOR

Pirolitikus tisztítás
Hőszenzoros vezérlés
GEMINI II+ grafikus kijelző
4 rétegű üvegajtó
Ujjlenyomatmentes felület
AKZ 669/04 IX

Hőszenzoros vezérlés
Ujjlenyomatmentes felület
Dupla sütősín
VEGA szöveges kijelző

159 900 Ft

Inox, pirolitikus öntisztítással rendelkező, multifunkciós (MF8)
elektromos sütő, 12 funkció, Gemini II+ grafikus kijelző,
hőszenzoros hőmérséklet szabályozás, légkeverés, aktív
hőlégbefúvás, forgónyársas MAXI grill, alsó és felső sütés, kelesztés,
melegentartás, pizza és kenyér funkciók, ujjlenyomatmentes felület,
esztergált acél gombok és fogantyú, önzáró, hűs tapintású, könnyen
tisztítható, 4-rétegű teleüveg sütőajtó, „A” energiaosztály,
hűtőventilátor, PROGRESSIVE DESIGN

AKZ 319/IX/02

SENSOR

149 900 Ft

Inox, multifunkciós (MF8) elektromos sütő, 12 funkció, VEGA
szöveges-grafikus LCD kijelző, magyar nyelvű menürendszer,
hőszenzoros hőmérséklet szabályozás, ujjlenyomatmentes
felület, süllyesztett gombok, dupla sütősin, alsó-felső sütés,
grill/turbogrill, hőlégkeverés és aktív hőlégbefúvás, MAXI sütés,
kelesztés, melegentartás, extra barnítás funkciók, 50 beépített
recept, könnyen tisztítható, hűs tapintású, 3-rétegű, teleüveg
sütőajtó, „A” energiaosztály, hűtőventilátor, ESSENCE design

HALOGEN

4 indukciós főzőzóna
Booster funkció
Digitális időprogramozás
Szegélymentes kivitel

ACM 702 NE

Dupla HALOGEN kerámialap
Touch Control vezérlés

114 900 Ft

Indukciós kerámialap, 4 főzőzóna, érintőszenzoros vezérlőegység,
főzési fokozat kijelzés, digitális idő programozás és időkijelzés,
Booster-fokozat a bal hátsó mezőnél, gyermekzár, 6000 W,
keret nélküli szegély

99 900 Ft

AKT 865 IX/BA (készlet erejéig!)

4 főzőmező, „TIMER” időprogramozás és programidő kijelzés,
szuperalacsony (kiolvasztás, kelesztés) és szupermagas
(gyorsforralás funkció) hőmérsékbeállítás, gyermekzár, 4-szeres
maradékhő kijelzés, biztonsági kikapcsolás, 6500 W, síkba
simuló inox vagy körbecsiszolt szegély

WOK

ORIGAMI, 73 cm-es gázlap
4 lángkörös WOK égő
Üveglapon gázrózsák
Öntöttvas edénytartók

AKT 476 NB

84 900 Ft

Üveglapon gázrózsák, ORIGAMI 73 cm-es gázlap, 3 automata
gázégő + 1 négy lángkörös WOK égő, tartozék WOK tartóval,
automata szikragyújtás, öntöttvas edénytartók, termosztát,
csiszolt szélű, peremmentes kivitel, opcionális ORIGAMI
kiegészítők (kőgrill, öntöttvas bordásgrill, toaster, keményfa
vágódeszka), standard 60 cm széles beépítés

WOK

ORIGAMI, 73 cm-es gázlap
4 lángkörös WOK égő
Öntöttvas edénytartók

AKT 797 IX

79 900 Ft

Inox, ORIGAMI 73 cm széles gázlap, 5 gázrózsa/4 lángkörös
WOK égő tarozék WOK tartóval, automata szikragyújtás,
teljes felületű, öntöttvas edénytartó rácsok,
opcionális ORIGAMI tartozékok (kőgrill, öntöttvas
bordásgrill, toaster, keményfa vágódeszka)

SENSOR

Hőszenzoros vezérlés
Ujjlenyomatmentes felület
Dupla sütősín
Katalitikus hát- és oldallapok
Hőlégkeverés és aktív hőlégbefúvás

AKZ 223/IX/01

124 900 Ft

Inox, multifunkciós (MF8) elektromos sütő, 12 funkció, digitális
vezérlés, Gemini2+ grafikus kijelző, dupla sütősín, süllyeszthető
gombok, katalitikus öntisztítású hát- és oldallapok, alsó-felső sütés,
grill, hőlégkeverés és aktív hőlégbefúvás, kelesztés, melegentartás,
kenyér és pizza funkciók, ujjlenyomatmentes felület, 3-rétegű
könnyen tisztítható, hűs tapintású, teleüveg sütőajtó,
„A” energiaosztály, aktív hűtőventilátor, ESSENCE design

Touch Control vezérlés
77 cm-es kerámialap
Ovális és köralakú kiterjesztett zónák

AKT 834 NE

94 900 Ft

77 cm széles, 4 főzőzónás, érintőszenzoros vezérlésű kerámialap,
2 bővíthető főzőfelület (ovális és köralakú kiterjesztett zóna),
gyermekzár, 4-szeres maradékhő kijelző, biztonsági kikapcsolás,
6800 W, szegély nélküli kivitel

SENSOR

Hőszenzoros vezérlés
Gemini II vezérlés
3 rétegű teleüveg sütőajtó

AKZ 421/IX/01

94 900 Ft

Inox, multifunkciós (MF5) elektromos sütő, 7 funkció, digitális
vezérlés, Gemini2 kijelző, hőszenzoros hőmérséklet szabályozás,
alsó és felső sütés, grill/turbogrill, hőlégkeverés, kelesztés,
melegen tartás, pizza és kenyér funkciók, gyorsfelfűtés,
süllyeszthető gombok, 3-rétegű könnyen tisztítható, hűs
tapintású, hűtött, teleüveg sütőajtó, „A” energiaosztály,
hűtőventilátor, FLAT DESIGN

Touch Control vezérlés
2 bővíthető főzőzóna
Gyermekzár
Csiszolt szegély

AKT 820 BA

79 900 Ft

4 főzőzónás, érintőszenzoros vezérlésű kerámialap, 2 bővíthető
főzőfelület (ovális és köralakú kiterjesztett zóna), digitális
időkijelzés, időprogramozás, gyermekzár, 4-szeres maradékhő
kijelző, 6300 W, minden oldalon élcsiszolt szegély

WOK

Üveglapon gázrózsák
ORIGAMI gázfőzőlap
Öntöttvas edénytartók

AKT 424/NB

ORIGAMI gázlap
4 lángkörös WOK égő
Öntöttvas edénytartó rács

64 900 Ft

Üveglapon gázrózsák, ORIGAMI 60 cm-es gázlap, 4 gázrózsa,
automata szikragyújtás, öntöttvas edénytartók, termosztát, csiszolt szegélyű, peremmentes kivitel, opcionális ORIGAMI tartozékok (kőgrill, öntöttvas bordásgrill, toaster, keményfa vágódeszka)

AKT 699 IX

59900 Ft

4 gázégő, 60 cm-es inox felületen, 3 normál + 1 négy lángkörös,
nagyteljesítményű WOK égő, tarozék WOK tartóval, automata szikragyújtás, elől elhelyezett kezelőgombok, profi öntöttvas edénytartó,
megvásárolható ORIGAMI kiegészítők (kőgrill, öntöttvas bordásgrill,
toaster, keményfa vágódeszka)

MF5, 5 sütési funkció
„A” energiaosztály
Digitális időkijelzés

AKP 239/02 IX

MF5, 5 sütési funkció
„A” energiaosztály
Teleüveg sütőajtó

79 900 Ft

Inox, multifunkciónális (MF5) elektromos sütő, digitális kijelző,
termosztátos hőmérséklet szabályozás, alsó-felső sütés, grill/turbogrill, hőlégkeverés, kiolvasztás, 2-rétegű, hűtött, reflexiós, teleüveg
sütőajtó, „JOBIM” időkijelzés és programozás, „A” energiaosztály,
hűtőventilátor, FLAT design

Touch Control vezérlés
Bővíthető főzőzóna
Gyermekzár
Szegélymentes kivitel

AKT 810/NE

69 900 Ft

Inox, multifunkcionális (MF5) elektromos sütő, időzítő
funkció, termosztátos hőmérséklet szabályozás, alsó-felső
sütés, grill/ turbogrill, hőlégkeverés, kiolvasztás, 2-rétegű,
reflexiós-, teleüveg sütőajtó, hűtőventilátor,
„A” energiaosztály, NEW DYNAMIC design

Touch Control vezérlés
Gyermekzár
Szegélymentes kivitel

69 900 Ft

4 főzőzónás, érintőszenzoros vezérlésű kerámialap, 1 bővíthető
főzőfelület (köralakú kiterjesztett zóna), gyermekzár, 4-szeres
maradékhőkijelző, 6200 W, szegélymentes kivitel

Automata szikragyújtás
Telerúd edénytartó rács
Döntött front kezelőpanel

AKM 520/IX/01

AKP 235/IX/05

44 900 Ft

4 gázégő, 60 cm-es inox felületen, elöl elhelyezett, ezüst
kezelőgombok, automata szikragyújtás, telerúd edénytartó rács,
FLAT design

64 900 Ft
AKT 808/NE

49 900 Ft

AKM 901/NE: forgatógombos vezérlés

4 főzőzónás, érintőszenzoros
vezérlésű kerámialap, gyermekzár, 4-szeres maradékhő
kijelző, 6200 W, szegélymentes kivitel

Automata szikragyújtás
Telerúd edénytartó rács

AKM 268 IX

39 900 Ft

4 gázégő, 60 cm-es inox felületen, oldalt elhelyezett ezüst
kezelőgombok, automata szikragyújtás, NEW DYNAMIC design

EURÓPA KEDVENC MOSOGATÓGÉPEI!
EURÓPA
LEGKEDVELTEBB
MOSOGATÓGÉPE!
wa
sh
ers
in
200
6/2
008

Európa Tesztgyőztes mosgatógépe
r
be
num
tal
*To

24 X A LEGJOBB
*

a
of
r
wa

ds

giv
en
by
c

tu
fac
ons
anu
ume
ol m
r magazi
nes to Whirlpo

red

sh
di

Az európai fogyasztóvédelmi magazinok szövetsége immár
hármadik éve ítéli a Whirlpoolnak az „Európa kedvenc mosogatógép gyártója” kitüntetést, ezzel honorálva azt a 24 tesztgyőzelmet, amit a szövetség magazinjai által, ez időszakban
végzett, független mosogatógép tesztek során ért el. Ez egyben azt jelenti, hogy a Whirlpool 6. SenseMAX elektronikával
szerelt készülékei nyerték a legtöbb nagyszabású összehasonlítást az elmúlt három év folyamán.

A PowerClean opció használatakor nincs
szükség
áztatásra, súrolásra vagy kézi előöblítésre. A rendszer 32 darab
nagynyomású szórófej segítségével hatékonyan eltávolítja a makacs, odaégett
szennyeződéseket a lábasokból és a serpenyőkről.

AUTO
CLEAN

A/A/A
5 program
Elektronikus vezérlés

ADG 6560/2 IX

139 900 Ft
Féladagos mosogatás
Baktériumölő opció
Indításkésleltetés 1-24h
Digitális kijelző

Inox, A/A/A, 12 teríték, 5 program, elektronikus vezérlés,
elektronikus sóhiány kijelzés, állítható magasságú
felsőkosár, „AutoClean” öntisztító szűrőrendszer, automata
vízlágyítás, AquaSafe vízvédelem, 16 l vízfogyasztás

AUTO
CLEAN

+

6. Érzék vezérlés
Water Stop
Multi zóna
AUTO
CLEAN

117 900 Ft

159 900 Ft

6. Érzék MAX vezérlés
OverNight program (39 dB)
POWERCLEAN zóna
Multizónás mosogatás
Antibakteriális program

ADG 6370/1 IX
Inox, (+ fehér, fekete), A/A/A, 12 teríték, elektronikus vezérlés,
6 program, féladagos mosogatás, multizónás mosogatás,
antibaketeriális opció, automata vízlágyítás, elektronikus sóés öblítőhiány-kijelzés, 1-24 órás indításkésleltetés, maradékidő
kijelzés, „Autoclean” öntisztító szűrőrendszer, állítható
magasságú és kivehető felsőkosár, elektronikus multitabletta
funkció, AquaSafe vízvédelem, 48 dB zajszint, 16 l vízfogyasztás

ADG 8282 IX
Inox, 6. Érzék automata vezérlés, 4 fix+2 szenzorprogram,
Water Stop teljes vízvédelem, 44 dB zajszint, 13 l vízfogyasztás

M A X

Szupercsendes
éjszakai működés

AUTO
CLEAN

179 900 Ft
WP 69/2 PC
Inox, A/A/A, 12 teríték, 6.Érzék MAX automata vezérlés,
6 fix + automata program, „Overnight” program 39 dB
zajszinttel, POWERZONE speciális tisztító zóna 32 extra
fúvókával, multizónás mosogatás és antibakteriális öblítés
opciók, automata vízlágyítás, elektronikus só- és öblítőhiánykijelzés, 1-24 órás indításkésleltetés, maradékidő kijelzés,
„AutoClean” öntisztító szűrőrendszer, Water Stop teljes
vízvédelem, 46 (39) dB zajszint, 13 l vízfelhasználás

OVERNIGHT - SUTTOGÓ PROGRAM
A Whirlpool mosogatógépek fejlesztésénél már
évek óta fő szempont a minél csendesebb üzem.
Az eddigi eredményekhez képest kínál további opciót
- a zajért elsősorban felelős vízáramlás - nyomásának felére
csökkentése mellett, a program idejének meghosszabítása,
mely jellegénél fogva elsősorban éjszakai üzemben jelent,
az eddigiekhez képest is felezhető zajszintű alternatívát.
Ez a program igen csendes, 39 dB-es zajszintet garantál.
Szupercsendes
éjszakai működés

6. ÉRZÉK MAX
- AZ IGAZI AUTOMATIKA
M A X
A többszörösen továbbfejlesztett 6.érzék automatika legújabb generációja optikai szenzorai és egyéb
érzékelői segítségével a teljes, 40-70°C-os tartományban tud önállóan dönteni, mindig az edények jellegének,
szennyezettségének és mennyiségének legmegfelelőbb
programot kialakítva.

+

ANTIBAKTERIÁLIS PROGRAM
- MEGNYUGTATÓ BIZTONSÁG
Ki ne örülne annak a lehetőségnek - különösen a téli megfázási időszakban - hogy bármilyen
mosatlan edényt, evőeszközt, vagy poharat, annak érzékenységétől függetlenül, egy szimpla gombnyomás
árán nem csak megtisztíthatja, de a programok közben ezzel
az opcióval, egyben le is fertőtlenítheti. Sokszor ennyi is elég,
hogy a családot megóvjuk például egy megfázáshullámtól.

AUTOCLEAN - ÖNTISZTÍTÓ FILTER
A szép mosogatási eredményt és kis fogyasztást
egyszerre, a mindig tisztán visszatérő, de kis menynyiségű, cirkuláló vízmennyiség és az azt szűrő filterrendszer biztosítja. A Whirlpool 12 terítékes gépeiben ezt olyan
szűrőrendszer végzi, amely felépítésében
egy klasszikus szűrővel szemben, inkább
egy folyamatosan örvénylő „koszcsapdát”
jelent, melyet az áramlás megfordításával,
a gép a program végén önmaga kitakarít,
így további gondoskodást, feladatot a felhasználónak nem okoz.
AUTO
CLEAN

109900 Ft

AUTO
CLEAN

A/A/A
5 program
Elektronikus vezérlés

139 900 Ft

ADG 9390

60 cm-es, teljesen integrálható mosogatógép, „AAA”
hatékonyság, 6. Érzék funkció, 3 fix+2 automata program,
POWERCLEAN zóna 32 extra fúvókával, elektronikus
vezérlés, automatikus vízlágyítás, elektronikus só- és
öblítőhiány kijelzés, indításkésleltetés, 4in1 tabletta opció,
állítható, kivehető felső kosár, optikai szenzorok, 44 dB,
13 literes vízfelhasználás, öntisztító filter, Water Stop
teljes vízvédelem,

Szupercsendes
éjszakai működés

AUTO
CLEAN

Auto sensor program
Baktériumölő program
Water Stop

ADG 7556

AUTO
CLEAN

M A X

+
AUTO
CLEAN

6. Érzék vezérlés
POWERCLEAN zóna
Antibakteriális program
13 literes vízfelhasználás

129 900 Ft

Teljesen integrálható mosogatógép, A/A/A, 12 teríték,
elektronikus vezérlés, 5 program, 4in1 tablettaprogram,
AquaSafe vízvédelem, elektronikus sóhiány kijelzés, állítható
magasságú felsőkosár, AutoClean” öntisztító szűrőrendszer,
automata vízlágyítás, program vége hangjelzés, 16 l vízfogyasztás

ADG 9190/1
AutoSensor funkció, indításkésleltetés, antibakteriális program,
Water Stop teljes vízvédelem, 48 dB zajszint

6. Érzék Max vezérlés
Turbo Clean
OverNight program (39 dB)
Antibakteriális program
Multizónás mosogatás

ADG 698 FD

169 900 Ft

60 cm-es, teljesen integrálható mosogatógép, „AAA”
hatékonyság 6. Érzék Max vezérlés, 6 fix + teljes automata
program, Sensor+ programok, TurboClean: 70%-kal növelt
víznyomás, 1-24 órás indításkésleltetés, maradékidő kijelzés,
multizónás mosogatás, automata vízlágyítás, 4in1 tabletta
opció, állítható, kivehető felsőkosár, optikai szenzorok,
AutoClean öntisztító szűrő, 44 (39) dB zajszint,
16 l vízfogyasztás, Water Stop teljes vízvédelem

Auto sensor program
Indításkésleltetés 1-24h
Baktériumölő opció
Féladagos mosogatás

Auto sensor program
Indításkésleltetés 1-24h
Baktériumölő opció
Féladagos mosogatás

139 900 Ft

139 900 Ft

ADG 689/2 IX

ADG 789

Inox, A/A/A, autoszenzor funkció, 10 teríték, elektronikus vezérlés,
7+1 automata szenzorprogram (50-65°C), antibakteriális
program, indításkésleltetés 1-24 h, maradékidő kijelzés, féltöltet
mosogatás opció, teljes belső vízvédelmi rendszer, állítható magasságú és kivehető felsőkosár, elektronikus só- és öblítőhiánykijelzés, elektronikus vízlágyítás, 48 dB zajszint, 12 literes
vízfelhasználás

45 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép, 5 program,
10 teríték, elektronikus vezérlés, digitális kijelző autosensor program, kondenzációs szárítás, elektronikus só- és
öblítőhiány kijelző, 1-24 órás indításkésleltetés, maradékidő
kijelzés, féladagos mosogatás, elektronikus vízlágyítás,
optikai szenzorok, állítható, kivehető felső kosár,
48 dB zajszint, 12 literes vízfelhasználás

A/A/A
5 program
13 literes vízfelhasználás

A/A/A
5 program
13 literes vízfelhasználás

109 900 Ft

124 900 Ft

ADG 500 IX

ADG 510

45 cm széles, metál előlapos beépíthető mosogatógép,
A/A/A, 10 teríték, 5 program (35-70°C), Aqua Safe vízkifolyás
elleni védelem, állítható magasságú és kivehető felsőkosár,
elektronikus sóhiány kijelzés, 13 liter vízfogyasztás

45 cm széles, teljesen integrálható kivitel, A/A/A,
10 teríték, 5 program (35-70°C), Aqua Safe vízkifolyás
elleni védelem, állítható magasságú és kivehető felsőkosár,
elektronikus sóhiány kijelzés, 13 liter vízfogyasztás

630 m3/h* teljesítmény
Perforált acél zsírszűrő
Dupla halogén világítás

AKR 966 IX

AKR 666 IX

Inox, 90 cm széles, keskeny ernyős, fali,
dekor, kürtős elszívó, csak 6 cm magas
palástmagasság, 630 m3* elszívó teljesítmény,
elektronikus vezérlés, háttér világítós
űrő,
kezelőgombok, 3 perforált acél zsírszűrő,
dupla halogén világítás

60 cm-es kivitel, 2 perforált
acél zsírszűrő, a többi funkció
megegyezik!

630 m3/h* teljesítmény
Perforált acél zsírszűrő
Dupla halogén világítás

119 900 Ft

99 900 Ft
400 m3/h* teljesítmény
Fém zsírszűrő
Dupla halogén világítás

AKR 981 IX

AKR 686 IX

Inox, 90 cm széles, flat-üveg fali dekor elszívó,
400 m3* elszívó teljesítmény, elektronikus
vezérlés, fém zsírszűrő, halogénvilágítás,

60 cm-es kivitel,
a többi funkció megegyezik!

(Hamarosan!)

400 m3/h* teljesítmény
Fém zsírszűrő
Dupla halogén világítás

124 900 Ft

99 900 Ft
412 m3/h* teljesítmény
2 Fém zsírszűrő
Dupla halogén világítás

AKR 6
667 IX

AKR 672 IX

Inox, 600 cm széles sátras elszívó,
lekerekí
te élek, 412 m3* elszívó teljesítmény,
lekerekített
2 fémzs
ír
fémzsírszűrő,
dupla halogén világítás

Inox, 60 cm széles sátras elszívó,
412 m3* elszívó teljesítmény,
dupla világítás, 2 fémzsírszűrő

59 900 Ft
2 motoros
Csendes működés
Nemesacél előlap

34 900 Ft
AKR 643 GY
Inox (fehér, fekete), 2 motoros, teleszkópos kihúzható
elszívó, 380 m3/h* teljesítmény, dupla világítás, fém
zsírszűrő,

412 m3/h* teljesítmény
Fém zsírszűrő

34 900 Ft
Csendes működés
Nemesacél előlap

AKR 641 GY

29 900 Ft

Inox (fehér, fekete), teleszkópos kihúzható elszívó,
250 m3/h* teljesítmény, dupla világítás, fém zsírszűrő,
*Légszállítási adatok: DIN EN 61591

ART 492
6. Érzékes, multinszenzoros vezérlésű,
3 fagyasztófiókos, ****-os beépíthető kombi
hűtő, 198 + 65 liter hasznos térfogat,
elektronikus vezérlés, dupla digitális kijelző,
„A” energia osztály, belső ventilátor,
antibakteriális szűrő, üvegpolcok, átlátszó plexi
berendezés, 37 dB zajszint, 177x54x55 cm

NoFrost
6. Érzék vezérlés
„A” energiaosztály
Üveg polcok

179 900 Ft
6. Érzék vezérlés
„A” energiaosztály
Antibakteriális filter
Üveg polcok

ART 496 NFV

dupla digitális kijelző

6. Érzékes, multinszenzoros vezérlésű, NoFrost
kivitelű, 3 fagyasztófiókos, ****-os beépíthető
kombi hűtő, 198 + 63 liter hasznos térfogat,
elektronikus vezérlés, mágnesszeleppel
irányított két független hűtőkör, dupla digitális
kijelző, „A” energia osztály, üvegpolcok,
átlátszó plexi berendezés, 38 dB zajszint,
177x54x55 cm

dupla digitális kijelző

219 900 Ft
ARG 746/A
Beépíthető hűtő, ****-os fagyasztórekesszel,
264 + 32 liter hasznos térfogat,
„A+” energiaosztály, elektronikus vezérlés,
belső ventilátor, üvegpolcok, exkluzív
plexi belső, 35 dB zajszint, 0.73 kW napi
fogyasztás, 177x54x55 cm

169 900 Ft
„A+” energiaosztály
Csak 35 dB zajszint
Üveg polcok
Fokonkénti digitális vezérlés
300 liter űrtartalom

„A” energiaosztály
Exkluzív plexi belső
csak 0.48 kW napi fogyasztás
Üveg polcok
320 liter

ARZ 001/A
Beépíthető hűtő, 320 liter hasznos térfogat,
„A” energiaosztály, 7-fokozatú termosztát,
belső ventilátor, antibakteriális szűrő,
üvegpolcok, exkluzív plexi belső,
37 dB zajszint, 0.48 kW napi fogyasztás,
177x54x55 cm

159 900 Ft
6. ÉRZÉK VEZÉRLÉS
- A LEGMAGASABB KOMFORT
A maximális kényelmet a látványos, és ergonómikus döntött panellel, a két ajtó között elhelyezett dupla digitális kijelzőn túl, a nagyon pontos, a várható hatásokkal
(pl. ajtónyitás) előre kalkuláló számítógépes hőfok vezérlés
biztosítja. Ennek működését polconkénti, illetve külső hőszenzoron túl, beépített páraérzékelő segíti.

MICROBAN
- BAKTÉRIUMMENTES
KÖRNYEZET
Aktív, a keringető ventilátor
elé szerelt antibakteriális
kazetta - a megszokott megoldásokkal szemben - nem
csak a baktériumok lerakódását csökkenti, a légkeringetés segítségével a hűtőtér
levegőjét is kezeli.

ART 484/A/4
3 fagyasztófiókos, ****-os beépíthető kombi
hűtő, 200 + 65 liter hasznos térfogat,
„A+” energiaosztály, elektronikus vezérlés,
üvegpolcok, exkluzív plexi belső, új design,
36 dB zajszint, 0.74 kW napi fogyasztás,
177x54x55 cm

129 900 Ft

„A” energiaosztály
Csak 36 dB zajszint
Üveg polcok

ART 450/6

„A+” energiaosztály
Elektronikus vezérlés
Csak 36 dB zajszint
Üveg polcok

3 fagyasztófiókos, ****-os beépíthető kombi
hűtő, 200 + 65 liter hasznos térfogat
„A” energiaosztály, 7-fokozatú termosztát,
üvegpolcok, 36 dB zajszint,
0.85 kW napi fogyasztás, 177x54x55 cm

109 900 Ft
ARG 736/A/4
„A+” energiaosztály
Automata leolvasztás
Csak 36 dB zajszint
Üveg polcok

Beépíthető, 219 liter hasznos
térfogat, üvegpolcok, 35 dB
zajszint, 0.35 kW napi
fogyasztás, 122x54x54,5 cm

99900 Ft
ARG 737/A/4

109 900 Ft

Beépíthető automata leolvasztású
hűtő, 202 liter hűtőtérfogat,
18 liter fagyasztótérfogat, „A+”
energiaosztály, üvegpolcok, 36 dB
zajszint, 0.55 kW napi fogyasztás,
122x54x55 cm

„A” energiaosztály
Pult alá építhető
Üveg polcok

94 900 Ft
ARG 585/3
Pult alá építhető, automata leolvasztású hűtő,
146 liter hasznos térfogat, „A” energiaosztály,
üvegpolcok, 37 dB zajszint, 0.42 kW napi
fogyasztás, külön oldalfalat nem igénylő
kivitel, igényes, dupla csuklópántos ajtórögzítés,
82x60x55 cm

ARG 913/A+
„A+” energiaosztály
Pult alá építhető
Üveg polcok

109 900 Ft

Pult alá építhető hűtő, ****-os fagyasztórekesszel, 111 + 18 liter
hasznos térfogat, „A+” energiaosztály, üveg polcok, 39 dB zajszint,
0.6 kW napi fogyasztás, külön oldalfalat nem igénylő kivitel,
igényes, dupla csuklópántos ajtórögzítés, 82x60x55 cm

NOFROST - A BEÉPÍTETT HŰTŐKBEN IS
Az aktív páramentesítő rendszer kizárja a jégképződést, feleslegessé téve a leolvasztást. A csökkent páratartalom növeli az eltarthatóságot is.

ÚJDONSÁG! MATADOR
EXTRÉM KÖRÜLMÉNYEK
KÖZT TESZTELVE

A Whirlpool és a Fiskars
bemutatja a Hackman Matador edénycsaládot.
Az új Ceratec° - kerámia bevonatú edényeket különösen magas hőfokon is használhatja, akár flambírozásra is.
Állítsa be a tűzhely hőmérsékletét az elkészíteni kívánt ételnek megfelelően, majd alaposan forrósítsa
fel az edényt, de a sütéskor vegye lejjebb a hőfokot. A bevonat különleges tulajdonságainak megőrzése
érdekében használjon vajat vagy olajat.
A Ceratec° bevonat ellenáll a nem éles fémeszközöknek is.
Használat után alaposan mossa el az edényt langyos, mosószeres vízben vagy mosogatógépben.
Az odaégett ételmaradékot forró vízzel és mosogató kefével lehet eltávolítani. Ha szükséges, be is áztathatja
enyhe, mosogatószeres oldatba. A család jellemzője a dinamikus formavilág és a bakelit nyél, mely nem
forrósodik át. Ezek az edények mindenféle főzőlapon használhatók, kifejezetten alkalmasak a gyors, indukciós
vagy gázfőzőlapokhoz.

MATADOR EDÉNYCSALÁD

11 990 Ft

9 990 Ft
cikkszám: 145112

Nyeles lábos 1,5 l
üvegfedővel

14 990 Ft

cikkszám: 145462

Serpenyő, 22 cm

10 990 Ft
cikkszám: 145452

Lábos 4l
üvegfedővel

15 990 Ft

cikkszám: 145662

Serpenyő, 26 cm

11 990 Ft
cikkszám: 145582

Párolóserpenyő
üvegfedővel, 24 cm

16 990 Ft

cikkszám: 145762

Serpenyő, 28 cm

11 990 Ft

cikkszám: 145782

Párolóserpenyő
üvegfedővel, 28 cm

cikkszám: 145742

Wok 28 cm

Az északi országokban az 1790-ben alapított Hackman a legnagyobb, legismertebb márka a konyhaedények, serpenyők
és grillező serpenyők, valamint evőeszközök kategóriájában. A Hackman termékek alappillérei a funkcionalitás, a szakértelem és a tartósság. A Hackman sorozatban a szakácsok különböző célokra jó minőségű, tartós termékeket találhatnak. A Hackman egy specialista, szakértő gyártó, aki a termékeihez karbantartási és egyéb hasznos tanácsokat is ad,
az adott sütési folyamatnak megfelelően. A termékek kiállják az idő próbáját, és gondoskodnak a megelégedettségről.
A Hackman gyár Sorsakoskiban, a cég székhelye pedig Helsinkiben, Finnországban található.

Az Ön értékesítô Partnere:

Whirlpool Vevôszolgálat és Márkaszerviz központi hívószám: 06-40-109-109

1117 Budapest, Budafoki út 91-93. • Tel. (36-1) 382-7500, fax: (36-1) 382-7538 • www.whirlpool.hu

