
2 0 1 7 / 2 0 1 8
VSTAVANÉ SPOTREBIČE
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Dokonalá rovnováha
intuícia, výkon 

a dizajn

Whirlpool sa venuje viac ako sto rokov výskumu 
a vývoju spotrebičov, aby svojim zákazníkom poskytol 
viac voľného času pre činnosti, na ktorých im záleží.

Dosiahli sme to tým, že sme vyvinuli intuitívne 
zariadenia, ktoré sa prispôsobujú potrebám 
našich zákazníkov. Zjednodušili sme ovládanie 
a získali spätné informácie, aby sme sa uistili, 
že našim zákazníkom ponúkame to najlepšie 
z portfólia domácich spotrebičov.

Naše najmodernejšie spotrebiče sú vybavené pokročilými 
technológiami, vysokým výkonom s minimálnymi nákladmi. 
Náš špičkový dizajn dokonale zapadá do štýlu 
každej domácnosti.

INTUITÍVNE 
A JEDNODUCHÉ OVLÁDANIE
My, Whirlpool, rozumieme potrebám 
našich zákazníkov a vieme, že ich čas 
je vzácny, preto sme venovali sto rokov 
výskumu pre vývoj spotrebičov, 
ktoré im umožnia sústrediť sa na veci, 
na ktorých im naozaj záleží.
To je dôvod, prečo náš 6. ZMYSEL 
intuitívne sníma, vyhodnocuje, adaptuje 
a riadi technologické procesy 
pre dosiahnutie perfektných výsledkov 
bez námahy, prináša jedinečné výhody 
a priestor slobodne si užívať život.

POKROČILÉ TECHNOLÓGIE
Sto rokov skúseností sa odráža v nových 
technológiách, ktoré sú nekompromisné 
k dosiahnutým výsledkom. 
Naša technológia 6. ZMYSEL je silný prísľub 
zákazníkom, ktorí hľadajú dokonalosť.

ŠPIČKOVÝ DIZAJN
My, Whirlpool, vieme, že naši zákazníci 
majú cit pre krásu a túžia po oku 
lahodiacich spotrebičoch. 
Vieme, že obdivujú jednoduchý, 
ale emocionálny dizajn s prémiovými 
detailami, ktoré defi nujú 
presný estetický kód. 
To je dôvod, prečo sa venujeme 
každému detailu pre dosiahnutie 
vzájomnej harmónie našich 
vstavaných spotrebičov.
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Absolute Line
Futuristický dizajn 

a bezkonkurenčný výkon
Špičkový dizajn s centrálnym ovládaním uprostred dotykového displeja. 
Jednoduché nastavenie funkcií 6. ZMYSEL v troch krokoch. 
Rad spotrebičov Absolute Line je navrhnutý pre moderné jednofarebné kuchyne 
alebo kuchyne v kombinácii farebných akcentov.

Fusion Line
Minimalistický dizajn v súlade 

s najmodernejšími technológiami
Intuitívne dotykové ovládanie unikátnych funkcií 6. ZMYSEL spotrebičov s čistými 
a jednoduchými líniami. Fusion Line predstavuje spotrebiče s unikátnym dizajnom 
so zapustenou rukoväťou a špičkovou kvalitou nerezového povrchu upraveného 
nanotechnológiou iXelium proti starnutiu a poškriabaniu.
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RÚRY
N e o b m e d z e n é  m o ž n o s t i  p e č e n i a
Vynikajúce výsledky pečenia sú dosiahnuteľné omnoho ľahšie 
ako kedykoľvek predtým. Intuitívne ovládanie a automatické 
funkcie zabezpečia dokonalé výsledky ako od šéfkuchára: 
jemné zvnútra, ideálne chrumkavé zvonku. 
Nový rad vstavaných rúr od spoločnosti Whirlpool 
je navrhnutý tak, aby poskytoval elegantný 
a rafinovaný vzhľad.
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RÚRY

Technológia 6. ZMYSEL
pre dokonalé pečenie

Exkluzívna technológia 6. ZMYSEL s 30-timi prednastavenými receptami sa postará o výsledok 
pečenia ako od šéfkuchára. Vďaka tejto modernej technológii rúra automaticky nastavuje 
parametre a riadi proces pečenia, aby dosiahla špičkové výsledky s nízkou spotrebou energie.

30 PREDNASTAVENÝCH RECEPTOV PRE PERFEKTNÉ JEDLÁ
Najjednoduchšia cesta ako dosiahnuť vynikajúce výsledky pečenia je využitie ponuky 
automatických receptov. Táto funkcia zahŕňa širokú škálu jedla od mäsa, hydiny, rýb, zeleniny 
po dezerty, ktoré zaručujú rýchlu a jednoduchú prípravu. Po vložení jedla do rúry a zvolení 
požadovaného receptu rúra začne pracovať. Vďaka tejto inteligentnej technológii rúra Fusion 
automaticky upraví čas pečenia a neustále poskytuje spätnú informáciu prostredníctvom displeja.

Jedinečné funkcie 
pre jednoduché pečenie 
s vynikajúcimi výsledkami

73 a 65 litrový vnútorný objem rúry ponúka dostatok priestoru 
pre kreatívne pečenie.

PEČENIE 3 RÔZNYCH JEDÁL NARAZ 
Nový rad rúr s technológiou 6. ZMYSEL 
ponúka inovačný a vyspelý konvenčný 
systém Cook3 s núteným obehom, ktorý 
vytvára jedinečnú distribúciu vzdušných 
prúdov pre prípravu troch rôznych druhov 
jedla bez vzájomného zmiešania chutí. 
Ventilátor, doplnený výkonným ohrevným 
telesom, zabezpečuje cirkuláciu vzduchu 
v celom priestore rúry. Rovnaká teplota 
sa postará o rovnomerné pečenie na 
všetkých úrovniach.

ŽIADEN PREDOHREV, ÚSPORA ČASU A ENERGIE
Funkcia Ready2Cook odstraňuje potrebu predhrievania rúry 
bez ohľadu na to, čo sa pečie. Stačí vybrať funkciu a potvrdiť 
možnosť „bez predhrievania“ a vložiť jedlo do rúry. Nijaké 
čakanie na predhriatie! Vďaka tomu, že systém Ready2Cook 
odstraňuje potrebu predhrievania rúry, šetrí vzácnu energiu, 
ktorá by inak bola potrebná na jej predhriate. Úspora energie 
môže dosiahnuť až 20 % a úspora času až 25 %, v závislosti 
od typu a počtu jedál, ktoré sa pripravujú.

RÚRY

AUTOMATICKÁ FUNKCIA 6. ZMYSEL 
A VÝBER PROGRAMOV
Otočný gombík umožňuje jednoduchým otáčaním 
vybrať ktorúkoľvej z ponúkaných funkcií pre prípravu 
jedla. Voľbou funkcie 6. ZMYSEL sa ponuka receptov 
rozšíri na prípravu duseného jedla, hydiny, mäsa, chleba, 
pizze a zákuskov. Automatická funkcia 6. ZMYSEL 
sa postará o správne nastavenie teploty a pečenie 
bez potreby predohrevu rúry.
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RÚRYRÚRY

Displeje a ovládacie prvky

OVLÁDANIE PRE FUSION RÚRY
Citlivý dotykový panel ponúka jednoduchú navigáciu a spätnú informáciu o prebiehajúcom procese. Na digitálnom 
displeji s textovým zobrazením je ponuka automatických receptov 6. ZMYSEL, manuálny výber funkcií, odporúčaná 
pozícia pre pečenie, aktuálna teplota a čas pečenia, špeciálne funkcie a tiež informácia o stave rúry po skončení pečenia. 
Jednoduchú navigáciu a ovládanie ponúka model s grafi ckým displejom zobrazujúci symboly a krátke slová.

SMART RIEŠENIE PRE KREATÍVNE KUCHYNE
Charakteristickým prvkom rúr v dizajne ABSOLUTE je gombík umiestnený uprostred ovládacieho panelu s dvomi 
displejmi po stranách. Jedinečné ovládanie rúry a funkcií 6. ZMYSEL systémom „otoč-a-potvrď“ umožňuje výber 
programu len v troch jednoduchých krokoch so zárukou dosiahnutia vynikajúcich výsledkov.

JEDINEČNÝ POVRCH
Špeciálna úprava nerezového povrchu nanotechnológiou, ktorá bráni zostarnutiu nerezu 
a tvorbe odtlačkov prstov. Ľahko sa čistí, stačí ho len utrieť vlhkou utierkou a má znova 
dokonalý vzhľad. Štandardné nerezové povrchy sú upravené lakovanou mikrovrstvou, 
ktorá chráni povrch pred zanechávaním odtlačkov prstov. Aj v tomto prípade na čistenie 
postačí vlhká utierka.

Symbióza pre jedinečné
zážitky z pečenia: 

Turborúra a Parná rúra 6. ZMYSEL
TURBO RÚRA
Pečie ako tradičná rúra, ale dvakrát rýchlejšie. 
Kompaktná Turbo rúra Whirlpool je dokonalým 
riešením najmä pre tých, ktorí majú obmedzený 
priestor, ale nechcú strácať výkon dvoch 
spotrebičov. AMW 698 IXL je priestorovo úsporná 
kompaktná rúra, ktorá kombinuje tradičnú 
technológiu teplovzdušného pečenia s pridanou 
mikrovlnnou energiou, poskytujúc tak spotrebič 
„dva v jednom“, ktorý ušetrí až 50 % času 
pre prípravu jedla. Taktiež ponúka viacúrovňové 
pečenie a široký výber auto-programov 
s technológiou 6. ZMYSEL.

PARNÁ RÚRA
Whirlpool parná rúra AMW 599 IXL 
s technológiou 6. ZMYSEL kombinuje 
varenie v pare s teplovzdušným pečením. 
Technológia 6. ZMYSEL riadi celý proces varenia 
v pare vďaka senzorom, ktoré riadia vstrekovanie 
správneho množstva pary do dutiny rúry, vždy 
pri správnej teplote a v správnom čase. 
Rúra môže kombinovať paru a tradičné pečenie 
pre získanie šťavnatých pokrmov s chrumkavou 
kôrkou.

povrch

nerezový
povrch
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RÚRY RÚRY

Intuitívne metódy 
čistenia rúr

My vo Whirlpool vieme, že čistenie rúr nie je obľúbená činnosť spotrebiteľa a to je dôvod, prečo musí byť čistenie 
čo najjednoduchšie a najrýchlejšie.

VYSOKÁ TEPLOTA NA VYPÁLENIE NEČISTÔT
Automatický čistiaci cyklus prebieha pri vysokej teplote (približne 500 °C), pri ktorej sa spalia všetky zvyšky 
potravín a premenia sa na popol, ktorý sa dá ľahko zotrieť vlhkou hubkou. Samočistiaci cyklus trvá 
od 75 do 180 minút, v závislosti od modelu rúry a zvoleného programu. Okrem toho dym a výpary sú 
eliminované fi ltrom. Aby okolitý nábytok odolal vysokej teplote a zabezpečila sa bezpečnosť obsluhy, 
pyrolitické rúry sú vybavené extra izoláciou a dverami so 4-mi sklami.

ŠPECIÁLNY POVRCH VNÚTORNÝCH STIEN RÚRY
Teplovzdušné rúry majú hladké vnútorné steny pre jednoduché čistenie a vybrané modely sú vybavené 
katalytickými stenami. Sú to špeciálne panely namontované na vnútorných stenách rúry. Povrch týchto 
panelov je upravený mikroporéznym smaltom, schopným vstrebávať mastný tuk. 

RÝCHLE A EKOLOGICKÉ ČISTENIE
Inovatívna technológia SmartClean vyčistí 
rúru dôkladne a efektívne už za 35 minút, 
bez zápachu a bez potreby čistiaceho 
prostriedku. SmartClean technológia 
funguje u rúr so špeciálne upraveným 
smaltom. Spotrebiteľ jednoducho vyleje 
200 ml vody na dno rúry a zvolí program 
SmartClean. Po 35 minútach je rúra 
vyčistená a stačí ju poutierať špongiou. 
Čistenie SmartClean ušetrí až 94 % 
energie v porovnaní s pyrolytickým 
čistením.

Vyhotovenie rúr
a špeciálne príslušenstvo 1

VNÚTORNÝ OBJEM 73 A 65 LITROV
Priestranný vnútorný objem ponúka pečenie 
v piatich alebo štyroch rôznych úrovniach 
pre efektívne neobmedzené pečenie.

VÝSUVNÉ KOĽAJNIČKY 
zaručujú bezpečnú manipuláciu s plechmi pri pečení, pretože umožňujú ľahko 
vysunúť rošt alebo plech a postarať sa tak o perfektnú kontrolu procesu pečenia.

EXTRA HLBOKÝ PLECH
Je súčasťou výbavy rúr. Predovšetkým je určený pre pečenie lazaní, 
kysnutých buchiet, francúzskych zemiakov a pod.

TEPLOTNÁ SONDA
meria vnútornú teplotu jedla pri pečení v rozsahu teplôt od 0 °C do 100 °C. Používanie sondy je súčasťou 
programového vybavenia rúry.

OCHLADZOVANIE SPOTREBIČA
Chladiaci ventilátor, umiestnený za ovládacím panelom, zabezpečuje plynulú cirkuláciu vzduchu medzi 
sklami dverí a okolím spotrebiča v skrinke, čím bráni jeho prehriatiu, popáleniu sa obsluhy a poškodeniu 
nábytku.

CELOSKLENENÉ VNÚTRO DVERÍ 
pre jednoduché čistenie. Dvere sú vyrobené z dvoch 
alebo viacerých vrstiev skla, vnútorné sklo je umiestnené 
v kovovej lište. Hladký povrch skla uľahčuje čistenie.

TLMENÉ ZATVÁRANIE DVERÍ
Dvere stačí privrieť, mechanizmus závesov ich pomaly 
a bezpečne zatvorí.

1 V závislosti od modelu
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ODPORÚČANÉ KOMBINÁCIE RÚR, MIKROVLNNÝCH RÚR A KOMPAKTNÝCH SPOTREBIČOVODPORÚČANÉ KOMBINÁCIE RÚR, MIKROVLNNÝCH RÚR A KOMPAKTNÝCH SPOTREBIČOV

AKZ9 6230 WH AMW 730 WH AKZ9 6230 S AMW 730 SD

AKZM 8420 IX AMW 506 IX

AKZ9 6270 IX
AKZ9 6230 IX
OAKZ9 6200 CS IX AMW 9605 / IX AMW 730 IX AKZ9 6230 NB AMW 730 NB

AKP 745 WH AMW 439 WH

AKP 7460 IX
AKP 745 IX
AKP 742 IX AKP 738 IX

AMW 439 IX
AMW 435 IX
AMW 423 IX AKP 745 NB AMW 439 NB

AKP 462 IX
AKP 461 IX
AKP 458 IX AKP 459 IX AMW 491 IX

AKZM 8380 IXL
AKZM 6690 IXL
AKZM 6630 IXL

AMW 850 IXL
AMW 808 IXL ACE 102 IXL WD 142 IXL AKZM 6600 IXL AKZM 6540 IXL AMW 698 IXL

AMW 599 IXL
AMW 836 IXL

Možnosti inštalácie mikrovlnných rúr a kávovaru:

• Inštalácia nad rúru – všetky modely

• Inštalácia vedľa rúry – modely s objemom 40 l: AMW 850, 808, 698, 599, 836, 506, 9605 + ACE 102

• Inštalácia do závesnej skrinky s hĺbkou 30 cm – modely s objemom 22 litrov: AMW 439, 435, 423, 491,
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RÚRYRÚRY

Turbo rúra - teplovzdušná rúra 
s ventilátorom a kombináciou 
mikrovĺn
•  Jet Menu – autorecepty pre 9 kategórií jedla 
•  5 základných funkcií, 2 špeciálne
•  Čiernobiely grafický displej
•  Bezpečnostné dvere so zrkadlovým sklom
•  Maximálny príkon: 2,8 kW
•  Výkon mikrovĺn/grilu/horúceho vzduchu: 

850/1600/1200 W
•  Vyhotovenie: nerez iXelium™
•  Rozmery (v x š x h): 455 x 595 x 537 mm
•  Príslušenstvo: 1 sklenený hlboký plech, 1 plytký 

smaltovaný plech, 1 rošt

AMW 698 IXL

40 l

CUBE
FUSION CUBE

FUSION

Samostatná parná rúra 
s ventilátorom 
a zadným ohrevom
•  Technológia 6. ZMYSEL – autorecepty
•  5 základných funkcií, 6 špeciálnych
•  Čiernobiely textový displej
•  Bezpečnostné dvere, vonkajšie sklo zrkadlové,

otváranie nadol
•  Nerezový interiér
•  Maximálny príkon: 1,4 kW
•  Vyhotovenie: nerez, odolný povrch iXelium™
•  Rozmery (v x š x h): 455 x 595 x 537 mm
•  Príslušenstvo: nádoba na 1,5 l vody, 1 hlboký sklenený 

plech, 1 parná nerezová miska,1 rošt, 1 špongia

AMW 599 IXL

34 l

8 
cm

8 
cm

Samostatná teplovzdušná rúra 
so zadným ohrevom
•  Technológia 6. ZMYSEL – 30 prednastavených receptov 
•  8 základných funkcií, 7 špeciálnych
•  Technológia StarClean™ – jednoduché čistenie 

vnútorného priestoru a skla dverí
•  Čiernobiely textový displej
•  Trojité celosklenené dvere, vonkajšie sklo zrkadlové
•  Maximálny príkon: 3,65 kW
•  Vyhotovenie: nerez iXelium™
•  Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Príslušenstvo: 1 hlboký, 2 plytké smaltované plechy, 

1 rošt, 2-úrovňové výsuvné koľajničky

AKZM 8380 IXL

73 l

CUBE
FUSION

CUBE
FUSION

Samostatná pyrolytická 
teplovzdušná rúra 
so zadným ohrevom
•  Technológia 6. ZMYSEL – 30 prednastavených receptov 
•  8 základných funkcií, 7 špeciálnych
•  Pyrolýza – samočistenie rúry pri vysokej teplote. Počas 

pyrolýzy je nutné vybrať vnútorné príslušenstvo z rúry
•  Čiernobiely textový displej
•  Štvorité celosklenené dvere, vonkajšie sklo zrkadlové, 

vyčnievajúca rukoväť
•  Vyhotovenie: nerez, odolný povrch iXelium™
•  Maximálny príkon: 3,65 kW
•  Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 81,9
•  Energetická trieda (2010/30/EC): A+
•  Spotreba en. - Konvenčná funkcia: 0,91 kWh/cyklus
•  Spotreba en. - Funkcia Horúci vzduch: 0,70 kWh/cyklus
•  Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Príslušenstvo: 1 hlboký plech, 1 rošt, 

2-úrovňové výsuvné koľajničky

AKZM 6690 IXL

73 l

8 
cm

8 
cm

Samostatná pyrolytická 
teplovzdušná rúra 
so zadným ohrevom
•  Technológia 6. ZMYSEL – 30 prednastavených receptov 
•  8 základných funkcií, 7 špeciálnych
•  Pyrolýza – samočistenie rúry pri vysokej teplote. 

Počas pyrolýzy je nutné vybrať vnútorné príslušenstvo 
z rúry

•  Čiernobiely textový displej
•  Štvorité celosklenené dvere, vonkajšie sklo zrkadlové
•  Maximálny príkon: 3,65 kW
•  Vyhotovenie: nerez iXelium™
•  Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Príslušenstvo: 1 hlboký, 2 plytké smaltované plechy, 

1 rošt, teplotná sonda, výsuvné koľajničky

Samostatná teplovzdušná rúra 
so zadným ohrevom
•  Technológia 6. ZMYSEL – 30 prednastavených receptov 
•  8 základných funkcií, 6 špeciálnych
•  Čiernobiely textový displej
•  Trojité celosklenené dvere, vonkajšie sklo zrkadlové
•  Maximálny príkon: 2,6 kW
•  Vyhotovenie: nerez iXelium™
•  Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Príslušenstvo: 1 hlboký, 2 plytké smaltované plechy, 1 

rošt, 2-úrovňové výsuvné koľajničky, katalytické panely

AKZM 6600 IXLAKZM 6630 IXL

73 l73 l

CUBE
FUSION

CUBE
FUSION

Samostatná teplovzdušná rúra 
so zadným ohrevom
•  8 základných funkcií, 5 špeciálnych
•  Čiernobiely grafický displej
•  Trojité celosklenené dvere, vonkajšie sklo zrkadlové
•  Maximálny príkon: 2,6 kW
•  Vyhotovenie: nerez iXelium™
•  Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Príslušenstvo: 1 hlboký, 2 plytké smaltované plechy, 

1 rošt
•  Možno dokúpiť: výsuvné koľajničky, katalytické panely

AKZM 6540 IXL

73 l

CUBE
FUSION

AKZM 8420 IX
Samostatná teplovzdušná rúra 
so zadným ohrevom
•  Technológia 6. ZMYSEL 
•  10 funkcií, 6 funkcií 6. ZMYSEL
•  Čiernobiely grafický displej
•  Dvojité celosklenené dvere, vonkajšie sklo tmavošedé
•  Vyhotovenie: nerez s úpravou povrchu proti 

odtlačkom prstov
•  Maximálny príkon: 3,65 kW
•  Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 81,90 
•  Energetická trieda (2010/30/EC): A+
•  Spotreba en. - Konvenčná funkcia: 0,85 kWh/cyklus
•  Spotreba en. - Funkcia Horúci vzduch: 0,65 kWh/cyklus
•  Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Príslušenstvo: 1 hlboký, 1 plytký smaltovaný plech, 

1 rošt, výsuvné koľajničky

73 l

8 
cm

8 
cm

8 
cm8 
cm

Samostatná teplovzdušná rúra 
so zadným ohrevom
•  Technológia 6. ZMYSEL 
•  10 funkcií, 6 funkcií 6. ZMYSEL
•  Čiernobiely grafický displej
•  Dvojité celosklenené dvere, vonkajšie sklo tmavošedé
•  Vyhotovenie: nerez s úpravou povrchu proti 

odtlačkom prstov
•  Maximálny príkon: 3,65 kW
•  Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 81,90 
•  Energetická trieda (2010/30/EC): A+
•  Spotreba en. - Konvenčná funkcia: 0,91 kWh/cyklus 
•  Spotreba en. - Funkcia Horúci vzduch: 0,70 kWh/cyklus
•  Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Príslušenstvo: 1 hlboký, 1 plytký smaltovaný plech, 

1 rošt, výsuvné koľajničky, katalytické panely

AKZ9 6230 IX

73 l

9,
7 

cm

Samostatná teplovzdušná rúra 
so zadným ohrevom
•  Technológia 6. ZMYSEL 
•  10 funkcií, 6 funkcií 6. ZMYSEL
•  Čiernobiely grafický displej
•  Dvojité celosklenené dvere, vonkajšie sklo tmavošedé
•  Vyhotovenie: čierna
•  Maximálny príkon: 3,65 kW
•  Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 81,90 
•  Energetická trieda (2010/30/EC): A+
•  Spotreba en. - Konvenčná funkcia: 0,91 kWh/cyklus 
•  Spotreba en. - Funkcia Horúci vzduch: 0,70 kWh/cyklus
•  Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Príslušenstvo: 1 hlboký, 1 plytký smaltovaný plech, 

1 rošt, výsuvné koľajničky, katalytické panely

AKZ9 6230 NB

73 l

9,
7 

cm

Samostatná teplovzdušná rúra 
so zadným ohrevom
•  Technológia 6. ZMYSEL 
•  10 funkcií, 6 funkcií 6. ZMYSEL
•  Čiernobiely grafický displej
•  Dvojité celosklenené dvere, vonkajšie sklo tmavošedé
•  Vyhotovenie: champagne 
•  Maximálny príkon: 3,65 kW
•  Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 81,90 
•  Energetická trieda (2010/30/EC): A+
•  Spotreba en. - Konvenčná funkcia: 0,91 kWh/cyklus 
•  Spotreba en. - Funkcia Horúci vzduch: 0,70 kWh/cyklus
•  Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Príslušenstvo: 1 hlboký, 1 plytký smaltovaný plech, 

1 rošt, výsuvné koľajničky, katalytické panely

AKZ9 6230 S

73 l

9,
7 

cm

Samostatná teplovzdušná rúra 
so zadným ohrevom
•  Technológia 6. ZMYSEL 
•  10 funkcií, 6 funkcií 6. ZMYSEL
•  Čiernobiely grafický displej
•  Dvojité celosklenené dvere, vonkajšie sklo tmavošedé
•  Vyhotovenie: biela
•  Maximálny príkon: 3,65 kW
•  Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 81,90 
•  Energetická trieda (2010/30/EC): A+
•  Spotreba en. - Konvenčná funkcia: 0,91 kWh/cyklus 
•  Spotreba en. - Funkcia Horúci vzduch: 0,70 kWh/cyklus
•  Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Príslušenstvo: 1 hlboký, 1 plytký smaltovaný plech, 

1 rošt, výsuvné koľajničky, katalytické panely

AKZ9 6230 WH

73 l

9,
7 

cm

€€699 €€359

€€569 €€439

€€499 €€439

€€699 €€479

€€539 €€439

€€559 €€439
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9,
7 

cm

9,
7 

cm

73 l

Samostatná pyrolytická 
teplovzdušná rúra 
so zadným ohrevom
•  Technológia 6. ZMYSEL 
•  10 funkcií, 6 funkcií 6. ZMYSEL
•  Pyrolýza – samočistenie rúry pri vysokej teplote. Počas 

pyrolýzy je nutné vybrať vnútorné príslušenstvo z rúry
•  Čiernobiely grafický displej
•  Trojité celosklenené dvere, vonkajšie sklo tmavošedé
•  Vyhotovenie: nerez s úpravou povrchu proti 

odtlačkom prstov
•  Maximálny príkon: 3,65 kW
•  Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 81,90 
•  Energetická trieda (2010/30/EC): A+
•  Spotreba en. - Konvenčná funkcia: 0,91 kWh/cyklus 
•  Spotreba en. - Funkcia Horúci vzduch: 0,70 kWh/cyklus
•  Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Príslušenstvo: 1 hlboký, 1 plytký smaltovaný plech, 

1 rošt, výsuvné koľajničky

AKZ9 6270 IX
Samostatná teplovzdušná rúra 
so zadným ohrevom
•  Technológia 6. ZMYSEL 
•  10 funkcií, 6 funkcií 6. ZMYSEL
•  Čiernobiely grafický displej
•  Dvojité celosklenené dvere, vonkajšie sklo tmavošedé
•  Vyhotovenie: nerez s úpravou povrchu proti 

odtlačkom prstov
•  Maximálny príkon: 3,65 kW
•  Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 81,90 
•  Energetická trieda (2010/30/EC): A+
•  Spotreba en. - Konvenčná funkcia: 0,91 kWh/cyklus 
•  Spotreba en. - Funkcia Horúci vzduch: 0,70 kWh/cyklus
•  Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Príslušenstvo: 1 hlboký, 1 plytký smaltovaný plech, 

1 rošt, výsuvné koľajničky

OAKZ9 6200 CS IX

73 l

Samostatná teplovzdušná rúra 
so zadným ohrevom
• 8 funkcií
• Čiernobiely grafický displej
•  Dvojité celosklenené dvere, vonkajšie sklo číre
• Vyhotovenie: biela
• Maximálny príkon: 3,20 kW
• Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 106,9
• Energetická trieda (2010/30/EC): A
•  Spotreba en. - Konvenčná funkcia: 0,85 kWh/cyklus 
•  Spotreba en. - Funkcia Horúci vzduch: 0,85 kWh/cyklus
• Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Príslušenstvo: 1 hlboký, 1 plytký smaltovaný plech,

1 rošt,  výsuvné koľajničky

Samostatná teplovzdušná rúra 
so zadným ohrevom
• 8 funkcií
• Čiernobiely grafický displej
•  Dvojité celosklenené dvere, vonkajšie sklo číre
• Vyhotovenie: biela
• Maximálny príkon: 3,20 kW
• Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 106,9
• Energetická trieda (2010/30/EC): A
•  Spotreba en. - Konvenčná funkcia: 0,85 kWh/cyklus 
•  Spotreba en. - Funkcia Horúci vzduch: 

0,85 kWh/cyklus
• Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Príslušenstvo: 1 hlboký, 1 plytký smaltovaný plech,

1 rošt,  výsuvné koľajničky

Samostatná teplovzdušná rúra 
so zadným ohrevom
• 8 funkcií
• Čiernobiely grafický displej
•  Dvojité celosklenené dvere, vonkajšie sklo tmavošedé
• Vyhotovenie: čierna 
• Maximálny príkon: 3,20 kW
• Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 106,9
• Energetická trieda (2010/30/EC): A
•  Spotreba en. - Konvenčná funkcia: 0,85 kWh/cyklus 
•  Spotreba en. - Funkcia Horúci vzduch: 0,85 kWh/cyklus
• Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Príslušenstvo: 1 hlboký, 1 plytký smaltovaný plech,

1 rošt,  výsuvné koľajničky

AKP 745 WH

AKP 745 IX

AKP 745 NB

65 l

65 l

65 l

Samostatná teplovzdušná rúra 
so zadným ohrevom
• 8 funkcií
•  Čiernobiely grafický displej
•  Dvojité celosklenené dvere, vonkajšie sklo tmavošedé
•  Vyhotovenie: nerez s úpravou povrchu proti 

odtlačkom prstov
•  Maximálny príkon: 3,65 kW
•  Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 106,9
•  Energetická trieda (2010/30/EC): A
•  Spotreba en. - Konvenčná funkcia: 0,85 kWh/cyklus 
•  Spotreba en. - Funkcia Horúci vzduch: 0,85 kWh/cyklus
•  Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Príslušenstvo: 1 hlboký, 1 plytký smaltovaný plech, 

1 rošt, výsuvné koľajničky

AKP 7460 IX

65 l

12
 cm

12
 cm

12
 cm

12
 cm

Samostatná teplovzdušná rúra 
so zadným ohrevom
• 8 funkcií
• Zelený grafický displej
• Dvojité celosklenené dvere, vonkajšie sklo tmavošedé 
•  Vyhotovenie: nerez  s úpravou povrchu proti 

odtlačkom prstov
• Maximálny príkon: 3,20 kW
• Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 106,9
• Energetická trieda (2010/30/EC): A
• Spotreba en. - Konvenčná funkcia: 0,85 kWh/cyklus 
•  Spotreba en. - Funkcia Horúci vzduch: 0,85 kWh/cyklus
• Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Príslušenstvo: 1 hlboký, 1 plytký smaltovaný plech, 

1 rošt
• Možno dokúpiť: výsuvné koľajničky

AKP 742 IX

65 l

Samostatná teplovzdušná rúra 
s ventilátorom
•  5 základných funkcií
•  Dvojité celosklenené dvere, vonkajšie sklo tmavošedé
•  Vyhotovenie: nerez s úpravou povrchu proti 

odtlačkom prstov
•  Maximálny príkon: 2,5 kW
• Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 106,9
• Energetická trieda (2010/30/EC): A
• Spotreba en. - Konvenčná funkcia: 0,85 kWh/cyklus
•  Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Príslušenstvo:  1 hlboký smaltovaný plech, 2 rošty
•  Možno dokúpiť: výsuvné koľajničky

65 l

AKP 738 IX

Samostatná teplovzdušná rúra 
so zadným ohrevom
•  8 základných funkcií
•  Kruhový ciferník
•  Trojité celosklenené dvere, vonkajšie sklo číre
•  Vyhotovenie: antracit, bronzové doplnky
•  Maximálny príkon: 3,2 kW
• Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 106,9
• Energetická trieda (2010/30/EC): A
• Spotreba en. - Konvenčná funkcia: 0,85 kWh/cyklus
•  Spotreba en. - Funkcia Horúci vzduch: 0,85 kWh/cyklus
•  Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Príslušenstvo:  1 hlboký smaltovaný plech, 2 rošty
• Možno dokúpiť: výsuvné koľajničky

Samostatná teplovzdušná rúra 
so zadným ohrevom
•  8 základných funkcií
•  Kruhový ciferník
•  Trojité celosklenené dvere, vonkajšie sklo číre
•  Vyhotovenie: jazmín, bronzové doplnky
•  Maximálny príkon: 3,2 kW
• Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 106,9
• Energetická trieda (2010/30/EC): A
• Spotreba en. - Konvenčná funkcia: 0,85 kWh/cyklus
•  Spotreba en. - Funkcia Horúci vzduch: 0,85 kWh/cyklus
•  Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Príslušenstvo:  1 hlboký smaltovaný plech, 2 rošty
• Možno dokúpiť: výsuvné koľajničky

AKP 295 NAAKP 295 JA

65 l65 l

RUSTIKÁLRUSTIKÁL

Samostatná teplovzdušná rúra 
so zadným ohrevom
• 8 základných funkcií
• Kruhový ciferník
• Trojité celosklenené dvere, vonkajšie sklo číre
•  Vyhotovenie: jazmín (JA), antracit (NA),
bronzové doplnky
• Maximálny príkon: 3,2 kW
• Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 106,9
• Energetická trieda (2010/30/EC): A
• Spotreba en. - Konvenčná funkcia: 0,84 kWh/cyklus
•  Spotreba en. - Funkcia Horúci vzduch: 0,84 kWh/cyklus 
• Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
• Príslušenstvo: 1 hlboký smaltovaný plech, 2 rošty
•Tvarované vnútro stien

Samostatná teplovzdušná rúra 
so zadným ohrevom
• 8 základných funkcií
• Kruhový ciferník
• Trojité celosklenené dvere, vonkajšie sklo číre
•  Vyhotovenie: jazmín (JA), antracit (NA),
bronzové doplnky
• Maximálny príkon: 3,2 kW
• Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 106,9
• Energetická trieda (2010/30/EC): A
• Spotreba en. - Konvenčná funkcia: 0,84 kWh/cyklus
•  Spotreba en. - Funkcia Horúci vzduch: 0,84 kWh/cyklus 
• Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
• Príslušenstvo: 1 hlboký smaltovaný plech, 2 rošty
•Tvarované vnútro stien

AKP 288 NA AKP 288 JA

56 l 56 l

RUSTIKÁL RUSTIKÁL

12
 cm

12
 cm

€€499 €€309

€€359 €€369

€€349 €€319

€€379 €€229

€€349 €€369

€€349 €€319
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Samostatná teplovzdušná rúra 
so zadným ohrevom
•  8 základných funkcií
•  Čiernobiely grafický displej
•  Dvojité celosklenené dvere, vonkajšie sklo číre
•  Vyhotovenie: nerez s úpravou povrchu proti 

odtlačkom prstov
•  Maximálny príkon: 3,2 kW
• Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 106,9
• Energetická trieda (2010/30/EC): A
• Spotreba en. - Konvenčná funkcia: 0,85 kWh/cyklus
•  Spotreba en. - Funkcia Horúci vzduch: 0,85 kWh/cyklus
•  Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Príslušenstvo: 1 hlboký, 2 plytké smaltované plechy, 

1 rošt, 2-úrovňové výsuvné koľajničky, 
katalytické panely

AKP 462 IX

65 l

ACTUAL

Samostatná teplovzdušná rúra 
so zadným ohrevom
• 8 základných funkcií
• Čiernobiely grafický displej
• Dvojité celosklenené dvere, vonkajšie sklo číre
• Vyhotovenie: nerez
• Maximálny príkon: 3,2 kW
• Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 106,9
• Energetická trieda (2010/30/EC): A
•  Spotreba en. - Konvenčná funkcia: 0,85 kWh/cyklus
•  Spotreba en. - Funkcia Horúci vzduch: 0,85 kWh/cyklus 
• Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Príslušenstvo: 1 hlboký, 2 plytké smaltované plechy, 

1 rošt
•  Možno dokúpiť: výsuvné koľajničky, katalytické panely

AKP 461 IX

ACTUAL

65 l

Samostatná teplovzdušná rúra 
so zadným ohrevom
• 8 základných funkcií
•  Čiernobiely grafický displej
• Dvojité celosklenené dvere, vonkajšie sklo číre
• Vyhotovenie: nerez
• Maximálny príkon: 3.2 kW
• Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 106,9
• Energetická trieda (2010/30/EC): A
•  Spotreba en. - Konvenčná funkcia: 0,85 kWh/cyklus
•  Spotreba en. - Funkcia Horúci vzduch: 0,85 kWh/cyklus 
• Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
• Príslušenstvo: 1 hlboký smaltovaný plech, 1 rošt
•  Možno dokúpiť: výsuvné koľajničky, katalytické panely

AKP 458 IX

65 l

ACTUAL

Samostatná teplovzdušná rúra 
so zadným ohrevom
• 8 základných funkcií
• Dvojité celosklenené dvere, vonkajšie sklo číre
• Vyhotovenie: nerez
• Maximálny príkon: 3,2 kW
• Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 106,9
• Energetická trieda (2010/30/EC): A
•  Spotreba en. - Konvenčná funkcia: 0,85 kWh/cyklus
•  Spotreba en. - Funkcia Horúci vzduch: 0,85 kWh/cyklus 
• Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
• Príslušenstvo: 1 hlboký smaltovaný plech, 1 rošt
•  Možno dokúpiť: výsuvné koľajničky, katalytické panely

Samostatná teplovzdušná rúra 
so zadným ohrevom
• 5 základných funkcií
• Dvojité celosklenené dvere, vonkajšie sklo číre
• Vyhotovenie: nerez
• Maximálny príkon: 2,5 kW
• Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 106,9
• Energetická trieda (2010/30/EC): A
•  Spotreba en. - Konvenčná funkcia: 0,85 kWh/cyklus
• Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
• Príslušenstvo: 1 hlboký smaltovaný plech, 1 rošt
•  Možno dokúpiť: výsuvné koľajničky, katalytické panely

AKP 459 IX

AKP 449 IX

65 l

65 l

ACTUAL

ACTUAL

Samostatná teplovzdušná rúra 
so zadným ohrevom
• 8 základných funkcií
• Zelený grafický displej
• Dvojité celosklenené dvere, vonkajšie sklo číre
• Vyhotovenie: nerez
• Maximálny príkon: 3,2 kW
• Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 106,9
• Energetická trieda (2010/30/EC): A
•  Spotreba en. - Konvenčná funkcia: 0,84 kWh/cyklus
•  Spotreba en. - Funkcia Horúci vzduch: 0,84 kWh/cyklus 
• Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
• Príslušenstvo: 1 hlboký smaltovaný plech, 1 rošt
• Tvarované vnútro stien

AKP 244 IX

56 l

DYNAMIC

12
 cm

12
 cm

12
 cm

12
 cm

12
 cm

12
 cm

€€269

€€199

€€209

€€259

€€199

€€189
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MIKROVLNNÉ RÚRY
V i a c  n e ž  l e n  m i k r o v l n e n i e
Keď hovoríme o varení, tak hovoríme o zdravom 
a chutnom varení, ktoré prinášajú nové mikrovlnné rúry Whirlpool. 
Sú to mikrovlnky s vysokým výkonom pečenia ako v klasickej rúre. 
Naše mikrovlnné rúry sú skutočné majstrovské diela navrhnuté tak, 
aby dosiahli perfektné výsledky s akýmkoľvek druhom potravín 
a zabezpečili zákazníkom maximálny komfort pri ich používaní. 
Vyrobené sú z ušlachtilých materiálov v netradičnom dizajne, 
ktorý pristane každej kuchyni. Prednastavené recepty 
a najpokročilejšie technológie, perfektné výsledky 
na jeden dotyk.
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MIKROVLNNÉ RÚRY

Jeden dotyk 6. ZMYSEL,
dokonalé výsledky

Dokonalé varenie širokého sortimentu jedál bez programovania mikrovlnnej rúry už nie je len sen.
Vďaka inteligentnej funkcii Whirlpool 6. ZMYSEL mikrovlnná rúra automaticky vyberie úroveň 
výkonu, ktorý neustále prispôsobuje potrebám pre získanie dokonalých výsledkov bez ohľadu 
na typ jedla alebo jeho pôvodnú teplotu. Pre perfektný výsledok stačí dotyk jediného tlačidla.

NAJLEPŠIE VÝSLEDKY PRE KAŽDÝ RECEPT
Bez ohľadu na to, čo má byť pripravené, unikátna funkcia AssistedChef vie, ako to urobiť. Mikrovlnka s unikátnym 
textovým displejom, dokonale dopĺňajúca vstavanú rúru v rovnakom dizajne, je vybavená receptami pre potraviny 
v 11-tich potravinových triedach. Textový LCD displej používa ľahko čitateľné symboly a text, aby spotrebiteľ získal 
dokonalý prehľad o procese varenia.

Tri unikátne 
funkcie 6. ZMYSEL

Technológia 6. ZMYSEL je jedinečnou koncepciou fl exibility varenia, ktorá ponúka spotrebiteľom maximálnu rôznorodosť 
pre dosiahnutie najlepších výsledkov prípravy jedla.

Funkcia Para s technológiou 6. ZMYSEL je ideálna pre prípravu zeleniny, rýb, ryže a cestovín v špeciálnej 
parnej nádobe. Funkcia pracuje v dvoch krokoch: najskôr rýchlo v krátkom čase uvedie vodu do bodu varu 
a v druhom kroku udržuje teplotu vody pre tvorbu aktívnej pary po celú nastavenú dĺžku varenia.

Funkcia Ohrev s technológiou 6. ZMYSEL sa využíva na ohrev mrazených, chladených alebo hotových jedál 
s izbovou teplotou. Jedlo stačí umiestniť do nádoby vhodnej pre mikrovlnný ohrev a vďaka funkcii Ohrev 
budú všetky druh jedla okamžite pripravené na servírovanie.

MIKROVLNNÉ RÚRY

Vďaka technológii 6. ZMYSEL pre funkciu Crisp sa dá jedlo rýchlo upiecť zo zmrazeného stavu na teplotu 
podávania. Táto automatická funkcia sa používa na prípravu mrazených polotovarov. Pre pečenie je
nevyhnutné používať špeciálny zapekací Crisp tanier. Hranolčeky, pizza s kôrkou, kuracie krídla: 
každé jedlo bude chutiť a vyzerať akoby bolo pripravené v tradičnej rúre.

PEČENIE HORÚCIM VZDUCHOM
Výkonný ventilátor s kruhovým 
ohrievacím telesom v zadnej časti 
mikrovlnnej rúry dokonale nahradí 
teplovzdušné pečenie v klasickej 
rúre. V mikrovlnke sa dokonale 
upečú všetky tradičné jedlá 
od kysnutých koláčov po pečené 
mäso. Výhodou je aj kombinácia 
horúceho vzduchu s mikrovlnami 
– pri pečení mäsa sa výrazne skráti 
čas prípravy – mikrovlny upravujú 
jedlo zvnútra a horúci vzduch 
ho dopeká zvonku. 
Mäso je viac šťavnaté a pritom 
dokonale chrumkavé.
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Tri veľkostí rúr 
podľa potrieb zákazníkov

Univerzálne a prispôsobivé, to sú dve hlavné charakteristiky spotrebičov Whirlpool. Elegantné a sofi stikované 
mikrovlnné rúry kombinujú najlepšiu technológiu v troch rôznych rozmeroch a umožňujú spotrebiteľom vybrať si 
tú najlepšiu možnosť, ktorá spĺňa ich potreby.

PERFECT CHEF
Mikrovlnné rúry PerfectChef sú v dizajne Absolute a Fusion 
a dokonale ladia s klasickou rúrou. Kompaktná veľkosť týchto rúr 
s vnútorným objemom 40 litrov ich predurčuje pre inštaláciu vedľa rúry 
a môžu byť doplnené aj automatickým kávovarom a ohrevnou zásuvkou. 
Výhodou týchto kompaktných spotrebičov je multifunkčnosť. Sú to modely 
vybavené horúcim vzduchom pre pečenie ako v klasickej teplovzdušnej rúre, 
ale s rýchlosťou mikrovlnky. Funkcie 6. ZMYSEL, grilovanie, zapekanie Crisp 
alebo varenie v pare sú samozrejmosťou top modelov. O jednoduché čistenie 
nerezového povrchu sa postará bezodtlačková úprava povrchu lakovaním 
alebo nanotechnológiou iXelium.

SPACE CHEF
predstavujú strednú veľkosť mikrovlnných rúr s vnútorným objemom 31 litrov 
s otváraním dverí dole, ako štandardná rúra. Dizajnovo perfektne dopĺňajú 
vstavané rúry dizajnového radu Absolute a sú vhodné pre inštaláciu nad rúru 
alebo aj vedľa nej. Rúry sú vybavené funkciami 6. ZMYSEL nielen pre ohrev 
a rozmrazovanie potravín, ale umožňujú aj zapekanie pomocou Crisp funkcie. 

MINI BUILT IN
s hĺbkou iba 30 cm je ideálny spotrebič pre montáž do hornej závesnej 
skrinky kuchynskej linky. Otváranie mikrovlnky je do boku, dvere majú 
pevné ľavé závesy. V ponuke sú jednoduché modely na rozmrazovanie, ohrev 
potravín a varenie v pare, ale aj model s grilom a s funkciou zapekania Crisp.

MIKROVLNNÉ RÚRYMIKROVLNNÉ RÚRY

UNIKÁTNE PRÍSLUŠENSTVO MIKROVLNNÝCH RÚR

Mikrovlnná rúra je v závislosti od funkcií vybavená potrebným príslušenstvom pre jej dokonalé využitie.

3D Systém
pre dokonalú distribúciu mikrovĺn

3D Systém je exkluzívna technológia Whirlpool, ktorá riadi distribúciu mikrovĺn vo vnútri rúry. 
Vďaka tejto technológii je vnútorný priestor rúry vybavený nie jedným, ale dvoma mikrovlnnými 
výstupmi s fázovým posunom distribúcie mikrovĺn. 3D Systém vytvára trojrozmerný efekt, 
ktorý mikrovlnkám umožňuje dosiahnuť rovnomerný ohrev jedla v každom bode.

CRISP TANIER
Zapekací Crisp tanier v mikrovlnkách 
Whirlpool slúži na rýchlu a jednoduchú 
prípravu najbežnejších jedál. Tanier sa 
používa iba v kombinácii grilu s mikrovlnami. 
Výhodou Crisp taniera je, že sa ohreje 
na teplotu 210 °C už za 2 minúty a táto 
teplota sa počas celej doby prípravy jedla 
nemení. Vďaka tomuto teplu je jedlo 
dokonale upečené zospodu a zvrchu ho 
dochrumkava opeká grilovacie teleso. 
Mikrovlnná energia sa postará o úpravu
jedla zvnútra. Výsledkom je šťavnaté
jedlo s chrumkavou kôrkou. Crisp tanier
je povrchovo upravený tefl ónom a môže 
sa umývať aj v umývačke riadu. Súčasťou 
Crisp taniera je odoberateľná rukoväť 
pre bezpečnú manipuláciu.

GRILOVACIA MRIEŽKA
Nerezová mriežka je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele 
a v mikrovlnnej rúre slúži na grilovanie mäsa.

PARNÁ NÁDOBA
je ideálna na prípravu zeleniny, rýb a cestovín 
na pare bez tuku. Využíva sa tiež na rozmrazovanie 
a ohrev už uvarených jedál. Parná nádoba je vo 
všetkých mikrovlnných rúrach, ktoré majú funkciu 
„Varenie v pare”.

PLASTOVÝ KRYT TANIERA
Aby sa zabránilo znečisteniu vnútorných stien 
mikrovlnky, odporúčame pri ohreve jedla jedlo 
zakryť plastovým krytom. Plastový kryt zadržuje 
uvoľnenú paru zo zohrievaného jedla a jedlo tak 
po zohriatí ostane svieže, akoby bolo práve uvarené.
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MIKROVLNNÉ RÚRYMIKROVLNNÉ RÚRY

Multifunkčná mikrovlnná rúra
•  Technológia 6. ZMYSEL 

– autorecepty pre 11 kategórií jedla 
•  Crisp – zapekanie
•  Steam – varenie v pare
•  Horúci vzduch – tradičné teplovzdušné pečenie
•  Čiernobiely textový displej
•  Bezpečnostné dvere so zrkadlovým sklom,

otváranie nadol
•  Nerezový interiér
•  Maximálny príkon: 2,8 kW
•  Výkon mikrovĺn/grilu/horúceho vzduchu: 

900/1600/1200 W
•  Vyhotovenie: nerez iXelium™
•  Rozmery (v x š x h): 455 x 595 x 560 mm
•  Príslušenstvo: Crisp tanier, rukoväť taniera Crisp, 

kryt taniera pre ohrev jedla, parná nádoba, 
grilovací rošt

AMW 850 IXL

40 l

CUBE
FUSION

Multifunkčná mikrovlnná rúra
•  Crisp – zapekanie
•  Čiernobiely grafický displej
•  Bezpečnostné dvere so zrkadlovým sklom,

otváranie nadol
•  Nerezový interiér
•  Maximálny príkon: 2,8 kW
•  Výkon mikrovĺn/grilu: 900/1600W
•  Vyhotovenie: nerez iXelium™
•  Rozmery (v x š x h): 455 x 595 x 510 mm
•  Príslušenstvo: Crisp tanier, rukoväť taniera Crisp, 

kryt taniera pre ohrev jedla, grilovací rošt

AMW 808 IXL

40 l

CUBE
FUSION

Multifunkčná mikrovlnná rúra
•  Technológia 6. ZMYSEL – autorecepty
•  Crisp – zapekanie
•  Steam – varenie v pare
•  Čiernobiely textový displej
•  Bezpečnostné dvere, vonkajšie sklo zrkadlové,

otváranie nadol
•  Nerezový interiér
•  Maximálny príkon: 2,8 kW
•  Výkon mikrovĺn/grilu: 900/1600W
•  Vyhotovenie: nerez, odolný povrch iXelium™ 
•  Rozmery (v x š x h): 455 x 595 x 510 mm
•  Príslušenstvo: Crisp tanier, rukoväť taniera Crisp, 

kryt taniera pre ohrev jedla, parná nádoba, 
grilovací rošt

AMW 836 IXL AMW 9605 IX

40 l

CUBE
FUSION

8 
cm

8 
cm

8 
cm

Multifunkčná mikrovlnná rúra
•  Technológia 6. ZMYSEL – autorecepty
•  Crisp – zapekanie
•  Čiernobiely grafický displej
•  Bezpečnostné dvere, vonkajšie sklo číre,

otváranie nadol
•  Nerezový interiér
•  Maximálny príkon: 2,8 kW
•  Výkon mikrovĺn/grilu: 900/1600 W
•  Vyhotovenie: nerez
•  Rozmery (v x š x h): 455 x 595 x 560 mm
•  Príslušenstvo: Crisp tanier, rukoväť taniera Crisp, 

grilovací rošt, plech na pečenie

AMW 506 IX

15 40 l

8 
cm

Multifunkčná mikrovlnná rúra
•  Technológia 6. ZMYSEL 

– autorecepty pre 5 kategórií jedla 
• Crisp – zapekanie
• Čiernobiely grafický displej
•  Bezpečnostné dvere, vonkajšie sklo číre,

otváranie nadol
• Nerezový interiér
• Maximálny príkon: 2,3 kW
• Výkon mikrovĺn/grilu: 1000/800W
•  Vyhotovenie: nerez s úpravou povrchu proti 

odtlačkom prstov
• Rozmery (v x š x h): 385 x 595 x 468 mm
•  Príslušenstvo: Crisp tanier, rukoväť taniera Crisp, 

kryt taniera pre ohrev jedla, grilovací rošt

AMW 730 IX

15 31 l

Multifunkčná mikrovlnná rúra 
•  Technológia 6. ZMYSEL 

– autorecepty pre 5 kategórií jedla 
• Crisp – zapekanie
• Čiernobiely grafický displej
•  Bezpečnostné dvere, vonkajšie sklo číre,

otváranie nadol
• Nerezový interiér
• Maximálny príkon: 2,3 kW
• Výkon mikrovĺn/grilu: 1000/800W
•  Vyhotovenie: champagne
• Rozmery (v x š x h): 385 x 595 x 468 mm
•  Príslušenstvo: Crisp tanier, rukoväť taniera Crisp, 

kryt taniera pre ohrev jedla, grilovací rošt

Multifunkčná mikrovlnná rúra 
•  Technológia 6. ZMYSEL 

– autorecepty pre 5 kategórií jedla 
• Crisp – zapekanie
• Čiernobiely grafický displej
• Bezpečnostné dvere, vonkajšie sklo číre,
otváranie nadol
• Nerezový interiér
• Maximálny príkon: 2,3 kW
• Výkon mikrovĺn/grilu: 1000/800W
•  Vyhotovenie: biela
• Rozmery (v x š x h): 385 x 595 x 468 mm
•  Príslušenstvo: Crisp tanier, rukoväť taniera Crisp, 

kryt taniera pre ohrev jedla, grilovací rošt

Multifunkčná mikrovlnná rúra 
•  Technológia 6. ZMYSEL 

– autorecepty pre 5 kategórií jedla 
• Crisp – zapekanie
• Čiernobiely grafický displej
• Bezpečnostné dvere, vonkajšie sklo číre,
otváranie nadol
• Nerezový interiér
• Maximálny príkon: 2,3 kW
• Výkon mikrovĺn/grilu: 1000/800W
•  Vyhotovenie: čierna
• Rozmery (v x š x h): 385 x 595 x 468 mm
•  Príslušenstvo: Crisp tanier, rukoväť taniera Crisp, 

kryt taniera pre ohrev jedla, grilovací rošt

AMW 730 SD

AMW 730 WHAMW 730 NB

15 31 l

15 31 l15 31 l

8 
cm

8 
cm

8 
cm

8 
cm

Multifunkčná mikrovlnná rúra
•  Technológia 6. ZMYSEL 

– autorecepty pre 5 kategórií jedla 
•  Crisp – zapekanie
•  Horúci vzduch – tradičné teplovzdušné pečenie
•  Čiernobiely textový displej
•  Bezpečnostné dvere, zrkadlové sklo,

otváranie nadol
•  Nerezový interiér
•  Maximálny príkon: 2,8 kW
•  Výkon mikrovĺn/grilu/horúceho vzduchu: 

900/1600/1200 W
•  Vyhotovenie: nerez s úpravou povrchu proti 

odtlačkom prstov
•  Rozmery (v x š x h): 455 x 595 x 560 mm
•  Príslušenstvo: Crisp tanier, rukoväť taniera Crisp, 

grilovací rošt, plech na pečenie

15 40 l

9,
7 

cm

Multifunkčná mikrovlnná rúra
• Crisp – zapekanie
• Čiernobiely grafický displej
•  Bezpečnostné dvere, vonkajšie sklo číre, 

otváranie do boku, ľavé závesy
• Lakovaný interiér
• Maximálny príkon: 1,9 kW
• Výkon mikrovĺn/grilu: 750/700 W
•  Vyhotovenie: nerez s úpravou povrchu proti 

odtlačkom prstov
• Rozmery (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
• Príslušenstvo: Crisp tanier, rukoväť

AMW 439 IX

22 l

8 
cm

Multifunkčná mikrovlnná rúra 
• Crisp – zapekanie
• Čiernobiely grafický displej
•  Bezpečnostné dvere, vonkajšie sklo číre, 

otváranie do boku, ľavé závesy
• Lakovaný interiér
• Maximálny príkon: 1,9 kW
• Výkon mikrovĺn/grilu: 750/700 W
• Vyhotovenie: čierna
• Rozmery (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
• Príslušenstvo: Crisp tanier, rukoväť

AMW 439 NB

22 l

8 
cm

€€559 €€419

€€529 €€419

€€519 €€349

€€469 €€419

€€519 €€419

€€349
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Multifunkčná mikrovlnná rúra 
• Crisp – zapekanie
• Čiernobiely grafický displej
•  Bezpečnostné dvere, vonkajšie sklo číre, 

otváranie do boku, ľavé závesy
• Lakovaný interiér
• Maximálny príkon: 1,9 kW
• Výkon mikrovĺn/grilu: 750/700 W
• Vyhotovenie: biela
• Rozmery (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
• Príslušenstvo: Crisp tanier, rukoväť

AMW 439 WH

22 l

8 
cm

Mikrovlnná rúra 
• Čiernobiely grafický displej
•  Bezpečnostné dvere, vonkajšie sklo číre, 

otváranie do boku, ľavé závesy
• Lakovaný interiér
• Maximálny príkon: 1,3 kW
• Výkon mikrovĺn: 750 W
•  Vyhotovenie: nerez s úpravou povrchu proti 

odtlačkom prstov
• Rozmery (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm

AMW 423 IX

22 l

8 
cm

Mikrovlnná rúra
•  Čiernobiely grafický displej
•  Autoprogramy
•  Bezpečnostné dvere, vonkajšie sklo číre, 

otváranie do boku, ľavé závesy
•  Nerezový interiér
•  Maximálny príkon: 2,4 kW
•  Výkon mikrovĺn/grilu: 900/1 000 W
•  Vyhotovenie: nerez 
•  Rozmery s rámčekom (v x š x h): 388 x 595 x 400 mm

AMW 1601 IX

25 l 8

NEUTRÁLNY
DIZAJN

Mikrovlnná rúra 
• Zelený grafický displej
•  Bezpečnostné dvere, tmavošedé sklo, 

otváranie do boku, ľavé závesy
• Lakovaný interiér
• Maximálny príkon: 1,3 kW
• Výkon mikrovĺn: 750 W
•  Vyhotovenie: nerez s úpravou povrchu proti 

odtlačkom prstov
• Rozmery (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm

AMW 435 IX

22 l

Multifunkčná mikrovlnná rúra
•  Steam – varenie v pare
•  Zelený grafický displej
•  Bezpečnostné dvere, vonkajšie sklo číre, 

otváranie do boku, ľavé závesy
•  Lakovaný interiér
•  Maximálny príkon: 1,3 kW
•  Výkon mikrovĺn: 750 W
•  Vyhotovenie: nerez
•  Rozmery (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
•  Príslušenstvo: parná nádoba

AMW 491 IX

22 l

NEUTRÁLNY
DIZAJN

Multifunkčná mikrovlnná rúra 
•  Crisp – zapekanie
•  Čiernobiely grafický displej
•  Bezpečnostné dvere, vonkajšie sklo číre, 

otváranie do boku, ľavé závesy
•  Lakovaný interiér
•  Maximálny príkon: 1,9 kW
•  Výkon mikrovĺn/grilu: 750/700 W
•  Vyhotovenie: nerez iXelium™
•  Rozmery (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
•  Príslušenstvo: Crisp tanier, rukoväť

AMW 921 IXL

22 l

NEUTRÁLNY
DIZAJN

Mikrovlnná rúra
•  Čiernobiely grafický displej
•  Bezpečnostné dvere, vonkajšie sklo číre, 

otváranie do boku, ľavé závesy
•  Lakovaný interiér
•  Maximálny príkon: 1,3 kW
•  Výkon mikrovĺn: 750 W
•  Vyhotovenie: nerez s úpravou povrchu proti 

odtlačkom prstov
•  Rozmery (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm

MW 4100 IX

22 l

NEUTRÁLNY
DIZAJN

Mikrovlnná rúra 
•  Čiernobiely grafický displej
•  Bezpečnostné dvere, vonkajšie sklo číre, 

otváranie do boku, ľavé závesy
•  Lakovaný interiér
•  Maximálny príkon: 1,3 kW
•  Výkon mikrovĺn: 750 W
•  Vyhotovenie: čierna
•  Rozmery (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm

Mikrovlnná rúra 
•  Čiernobiely grafický displej
•  Bezpečnostné dvere, vonkajšie sklo číre, 

otváranie do boku, ľavé závesy
•  Lakovaný interiér
•  Maximálny príkon: 1,3 kW
•  Výkon mikrovĺn: 750 W
•  Vyhotovenie: biela
•  Rozmery (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm

AMW 901 NB

AMW 901 WH

22 l

22 l

NEUTRÁLNY
DIZAJN

NEUTRÁLNY
DIZAJN

Mikrovlnná rúra
•  Čiernobiely grafický displej
•  Bezpečnostné dvere, vonkajšie sklo číre, 

otváranie do boku, ľavé závesy
•  Nerezový interiér
•  Maximálny príkon: 1,2 kW
•  Výkon mikrovĺn/grilu: 800/1000 W
•  Vyhotovenie: nerez 
•  Rozmery mikrovlnky (v x š x h): 316 x 464 x 340 mm
•  Rozmery s rámčekom (v x š x h): 388 x 595 x 347 mm

AMW 1401 IX

20 l

NEUTRÁLNY
DIZAJN

8 
cm

€€349 €€249

€€319 €€199

€€299

€€309 €€259

€€219 €€169

€€249
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KOMPAKTNÉ SPOTREBIČEKOMPAKTNÉ SPOTREBIČE

Kompaktné spotrebiče 
predstavujú rad spotrebičov Whirlpool v dizajne FUSION. Vynikajú čistými tvarmi, vysokou kvalitou a širokým použitím 
vyspelých technológií. Kompaktné spotrebiče je možné vzájomne kombinovať do vodorovnej línie alebo usporiadať ich 
nad seba do komína.

Správne tlačidlo
pre chutné espresso

PLNOAUTOMATICKÝ KÁVOVAR 
je neodmysliteľnou súčasťou spotrebičov Whirlpool. 
Pripraví kávu vynikajúcej chuti a intenzívnej vône a tiež 
aj pravé talianske espresso alebo krémové kapučíno, 
a to všetko vďaka dvojitému termoblokovaciemu 
systému a optimálnemu tlaku vody. Varná jednotka 
sa dá veľmi ľahko vyberať a vyčistiť. Nádobka na mlieko, 
vodu a zásobník pre odkvap sú ľahko dostupné spredu. 
Spotrebič má oddelené zásobníky pre mletú a zrnkovú 
kávu, s nastavením jemnosti jej zomletia. 

Na dotykovom displeji sa dá okrem voľby jazyka nastaviť 
aj čas pre automatické zapnutie a vypnutie kávovaru, 
veľkosť dávky kávy, množstvo vody / veľkosť šálky, 
dávkovanie horúcej vody pre prípravu čaju. 
Displej zároveň informuje o automatickom 
preplachovaní a potrebe odvápnenia.

Do radu kompaktných spotrebičov FUSION dizajn 
patria mikrovlnné rúry AMW 850 IXL, AMW 836 IXL, 
AMW 808 IXL, turbo rúra AMW 698 IXL, 
parná rúra AMW 599 IXL a kávovar ACE 102 IXL. 

Všetky tieto spotrebiče môžu byť doplnené 
ohrevnou zásuvkou WD 142 IXL 
pre ohrev šálok na kávu alebo iného 
kuchynského riadu, s teplotou v rozsahu 40 - 80 °C. Plnoautomatický 

kávovar
•  Elektronické ovládanie, 

textový displej, vyberateľný 
zásobník mlieka a vody, 
zásobník kávových zŕn, 
samočistenie, odvápňovanie

•  Príprava: espresso, kapučíno, 
horúca voda, para, mliečna pena

•  Nastavenie: jemnosť mletia, 
množstvo kávy, veľkosť šálky, 
automatické zapnutie a vypnutie, 

•  Objem zásobníka vody: 1,8 l
•  Termoblok: 15 bar
•  Maximálny príkon: 1,35 kW
•  Vyhotovenie: nerez 

s úpravou iXelium™ (IXL)
•  Rozmery (v x š x h): 

455 x 595 x 525 mm
•  Príslušenstvo: nádoba na mlieko 

pre prípravu kapučína, vodná tryska 
pre dávkovanie horúcej vody, 
odmerka pre mletú kávu

ACE 102 IXLOhrevná zásuvka 
v neutrálnom dizajne
•  Predohrev kuchynského riadu, 

nastaviteľná teplota 30 - 85°C
•  Kapacita zásuvky: 6 sád tanierov 

a náradia
•  Maximálna nosnosť: 25 kg
•  Maximálny príkon: 450 W
•  Vnútorný objem: 20 l
•  Vyhotovenie: nerez 

s úpravou iXelium™ 
•  Rozmery (v x š x h): 

135 x 595 x 548 mm

Pozn. Ohrevná zásuvka nie je vhodná 
pre umiestnenie pod teplovzdušnú rúru 
na pečenie.

WD 142 IXL

CUBE
FUSION

€€279 €€1199
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INDUKČNÉ 
VARNÉ DOSKY
R ô z n o r o d é  m o ž n o s t i  v a r e n i a
Vložili sme vynikajúce výsledky varenia s extrémnou presnosťou 
do elegantného a praktického dizajnu. Nové modely 
indukčných varných dosiek Whirlpool prinášajú zákazníkom 
nový neobmedzený priestor pre kreatívne varenie inteligentným 
a jednoduchým spôsobom. Nové varné dosky ponúkajú 
široký rozsah predvolených režimov varenia 
s intuitívnym ovládaním.

Skutočná revolúcia varenia.
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METÓDA VARENIA PRE KAŽDÝ DRUH JEDLA
Whirlpool 6. ZMYSEL predstavuje najčastejšie používané metódy varenia. Vďaka SensorCooking Whirlpool ponúka 
široký sortiment prednastavených metód varenia pre jednotlivé recepty. SensorCooking nepretržite kontroluje a plynule 
upravuje teplotu v závislosti na zvolenom programe: rozpúšťanie masla/čokolády, zahusťovanie, vyprážanie, grilovanie 
alebo pomalé varenie, pre dosiahnutie vynikajúcich výsledkov. Táto moderná technológia zaručuje skutočné výkony 
šéfkuchárov s minimálnym úsilím. SmartSet technológia predstavuje 6 prednastavených funkcií varenia.

IDEÁLNY VÝKON PRE KAŽDÉ VARENIE

VARNÉ DOSKYVARNÉ DOSKY

Technológia 6. ZMYSEL
pre novú éru vo varení 1

Predstavujeme nové indukčné varné dosky Whirlpool vybavené vysokým výkonom, 
ovládané intuíciou a vyhotovené v špičkovom dizajne. Technológia 6. ZMYSEL prináša 
najpokročilejšiu pomoc pri varení. Inteligentné senzory zabezpečujú úplne nový spôsob varenia, 
ktorý riadia krok za krokom, s cieľom pripraviť dokonalé jedlo.

•  Unikátny senzor garantuje ideálnu teplotu 
hrnca / panvice

• Rozdielne teploty pre rozdielne varenie

• Vždy správne nastavenie teploty

Ušetrite až 40 % nákladov na energiu s indukčnou technológiou! Vsaďte na bezpečnosť a efektivitu indukčnej varnej dosky.
Indukčná varná doska prináša hneď niekoľko významných výhod, hlavne: 

• krátky čas varenia • fl exibilné varenie
• energetickú efektívnosť • krátky čas chladnutia a vyššiu bezpečnosť
• nízku spotreba energie • jednoduchú údržbu

Výhoda indukčnej dosky č. 1
KRÁTKY ČAS VARENIA

Čas pre zovretie 2 litrov vody (min.):

• Indukčná 5
• Sálavá sklokeramická 8
• Plynová 9

 indukčná sklokeramická plynová

5 min
8 min 9 min

 indukčná sklokeramická plynová

Výhoda indukčnej dosky č. 2
ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ

Indukčná doska je vysoko efektívna, a to takmer dvojnásobne, než 
plynová doska, pretože všetko teplo sa generuje len do kontaktnej 
plochy hrnca.

Druh dosky Energetická efektívnosť*
• Indukčná  90 %
• Sálavá sklokeramická 60 %
• Plynová 50 %

* rozdiel medzi vstupom 
a výstupom

50 %60 %
90 %

 indukčná plynová sklokeramická

Výhoda indukčnej dosky č. 3
NÍZKA SPOTREBA ENERGIE

Nízka spotreba energie (o 40 % menej než plynová doska), spotreba 
energie pre zovretie 2 litrov vody (kWh)

• Indukčná 0,230
• Sálavá sklokeramická 0,395
• Plynová 0,275

275 W
395 W

230 W

Výhoda indukčnej dosky č. 4
ČAS CHLADNUTIA = VYŠŠIA BEZPEČNOSŤ
Povrch dosky – čas chladnutia je o 75 % kratší, než u tradičnej sálavej 
sklokeramickej dosky:

Druh dosky Čas chladnutia (min)*
• Indukčná 6
• Plynová 14
• Sálavá sklokeramická 25

*  čas chladnutia je doba, nameraná 
po dosiahnutí bodu varu 
1 litra vody, do poklesu 
teploty na 60 °C na doske.

14 min
25 min

6 min

1 V závislosti od modelu

SmartSet TECHNOLÓGIA1

Predstavuje 6 prednastavených automatických funkcií 
varnej dosky. Stačí zvoliť funkciu a varná doska 
automaticky nastaví úroveň výkonu 
pre potrebný ohrev zodpovedajúci 
pre dosiahnutie perfektných výsledkov.

ChefControl
Unikátne využitie celej varnej plochy, ktorá je rozdelená do troch teplotných zón pre plynulé varenie. 

 indukčná plynová sklokeramická

1

4

5

10

14

15

18

Udržiavanie v teple 
uvareného jedla

Pomalé varenie, 
zahusťovanie 

Opraženie dohneda, 
varenie, dusenie, 
rýchle opečenie, 

vysmážanie

Začiatok varenia, 
vysmážanie, 

rýchle zovretie tekutín

Vypnutie zóny. 
Horúci povrch je 

indikovaný písmenom „H”

Rozpúšťanie masla, 
čokolády, 

pomalý ohrev 
/ rozmrazovanie

Varenie, dusenie, rýchle 
opečenie, grilovanie, 
varenie na krémovú 

konzistenciu

Rýchle opečenie 
dohneda, udržiavanie 

silného varu, grilovanie

Rýchly ohrev



3938

VARNÉ DOSKYVARNÉ DOSKY

Ovládanie
Intuitívne a napriek tomu presné zobrazenie funkcií na varných doskách pomáha zákazníkom ľahko dosiahnuť vynikajúce 
výsledky varenia iba niekoľkými dotykmi. Elegantný dizajn dosiek, v kombinácii s ich jednoduchým ovládaním, z nich robí 
základný nástroj v kuchyni.

NAJLEPŠIE MATERIÁLY PRE NAJLEPŠIE VÝKONY
Vybrané modely povrchu indukčných dosiek sú upravené nanotechnológiou iXelium, 
ktorá chráni povrch voči poškrabaniu a uľahčuje jeho čistenie. 
Krása povrchu aj po uplynutí času ostáva nezmenená.

1 V závislosti od modelu

EASY DISPLAY
Varná doska je vybavená 4 samostatnými stupnicami pre ovládanie každej zóny zvlášť. 
Okrem nastavenia výkonu od 0 - 18 každá zóna ovládania ponúka aj 4 rôzne prednastavené 
automatické funkcie pre rozpúšťanie, pomalé varenie, udržiavanie v teple, uvedenie do varu, 
vyprážanie, grilovanie alebo varenie na zóne ChefControl.

Neobmedzené varenie 
na celej ploche!

Nové indukčné varné dosky kombinujú celoplošné varenie s varením na jednotlivých vybraných zónach – kdekoľvek. 
Osem oválnych cievok 1 zabezpečuje lepšiu detekciu prítomnosti hrnca a dokonalejšiu distribúciu tepla pre dosiahnutie 
najlepších výsledkov varenia. 

FLEXIBILNÁ PLOCHA FlexiSide A FlexiMax
Zlúčenie dvoch varných zón do jednej pre umiestnenie veľkých pekáčov 
alebo viacerých malých hrncov.

NEOBMEDZENÁ PLOCHA FlexiFull 
ponúka reguláciu celého povrchu varnej dosky na jednej úrovni výkonu, 
vynikajúca plocha aj pre veľké, oválne alebo obdĺžnikové nádoby alebo grilovacie panvice.
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SMC 604F / NE 
Indukčná 
sklokeramická varná doska
• 4 indukčné zóny
•  Power Booster – maximálne rýchly ohrev na každej zóne
•  Dotykové ovládanie – 4 nezávislé stupnice
•  Automatické funkcie 6. ZMYSEL: udržiavanie v teple, 

pomalé varenie, rýchle uvedenie do bodu varu, 
rozpúšťanie čokolády, príprava Moka kávy*

•  FlexiZone – zvislé zlúčenie dvoch zón
• Samostatný časovač každej zóny
•  Power Management / Voliteľný príkon: 2,5; 4,0; 6,0 a 7,4 kW
• Vyhotovenie: bez rámu
• Rozmery (v x š x h): 54 x 590 x 510 mm
• Výrez (š x h): 560 x 480 mm
•  Odporúčané pripojenie k el. sieti: 230 V 1N ~ 

alebo 400V 3N ~ podľa zvoleného príkonu

* Používať príslušenstvo pre Moka kávu
* Pozn. Používať hrnce s feromagnetickým dnom.

SMO 658 C / BT / IXL

SMO 604OF / NE

65 cm

Indukčná 
sklokeramická varná doska
• 4 indukčné zóny
•  Power Booster – maximálne rýchly ohrev na každej zóne
• Dotykové ovládanie – 4 nezávislé stupnice
•  Automatické funkcie 6. ZMYSEL: udržiavanie v teple, 

pomalé varenie, rýchle uvedenie do bodu varu, 
rozpúšťanie čokolády, príprava Moka kávy*, grilovanie

•  Power Management / Voliteľný príkon: 2,5; 4,0; 6,0 a 7,4 kW
•  FlexiZone – vodorovné zlúčenie 2 zón
• Samostatný časovač každej zóny
• Vyhotovenie: bez rámu
• Rozmery (v x š x h): 54 x 590 x 510 mm
• Výrez (š x h): 560 x 480 mm
•  Odporúčané pripojenie k el. sieti: 230 V 1N ~ 

alebo 400V 3N ~ podľa zvoleného príkonu

* Používať príslušenstvo pre Moka kávu
* Pozn. Používať hrnce s feromagnetickým dnom.

Indukčná 
sklokeramická varná doska
• 8 indukčných zón
•  Power Booster – maximálne rýchly ohrev 

na každej zóne
•  Dotykové ovládanie, 4 nezávislé stupnice
•  Automatické funkcie 6. ZMYSEL: udržiavanie 

v teple, pomalé varenie, rýchle uvedenie do bodu 
varu, rozpúšťanie čokolády, grilovanie

•  Power Management / Voliteľný príkon: 
2,5; 4,0; 6,0 a 7,4 kW

•  FlexiZone – zlúčenie 2 zón do zvislej 
alebo vodorovnej plochy

•  FlexiFull - zlúčenie všetkých 4 zón do jednej plochy
• Samostatný časovač každej zóny
• Vyhotovenie: fazetka – skosené všetky hrany 
• Rozmery (v x š x h): 54 x 650 x 510 mm
• Výrez (š x h): 560 x 480 mm
•  Odporúčané pripojenie k el. sieti: 230 V 1N ~ 

alebo 400V 3N ~ podľa zvoleného príkonu

* Pozn. Používať hrnce s feromagnetickým dnom.

77 cm

Indukčná 
sklokeramická 
varná doska
•  4 indukčné zóny
•  9 stupňov výkonu + Power Booster 

– maximálne rýchly ohrev na každej zóne
• FlexiZone – zvislé zlúčenie 2 zón
• Dotykové ovládanie
•  Power Management 

– nastavenie max. príkonu dosky
• Maximálny príkon: 2,5; 4; 6; 7,2 kW
•  Vyhotovenie: fazetka 

– skosené všetky hrany
•  Rozmery (v x š x h): 52 x 770 x 510 mm 
• Výrez (š x h): 750 x 490 mm 
•  Odporúčané pripojenie k el. sieti: 

230 V 1N ~ alebo 400V 3N ~ podľa 
zvoleného príkonu

Pozn. Používať hrnce 
s feromagnetickým dnom.

ACM 938 BA

Indukčná 
sklokeramická varná doska
•  4 indukčné zóny
•  9 stupňov výkonu + Power Booster 

– maximálne rýchly ohrev na každej zóne
• FlexiZone – zvislé zlúčenie 2 zón
•  Dotykové ovládanie, Slider - plynulá regulácia 

výkonu platní na stupnici
• Maximálny príkon: 8,0 kW
• Vyhotovenie: fazetka – skosené všetky hrany / biela
• Rozmery (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
• Výrez (š x h): 560 x 490 mm
• Odporúčané pripojenie k el. sieti: 400V 3N ~

Pozn. Používať hrnce s feromagnetickým dnom.

ACM 355 BA / WH

Indukčná
sklokeramická varná doska
•  4 indukčné zóny
•  9 stupňov výkonu + Power Booster 

– maximálne rýchly ohrev na každej zóne
• FlexiZone – zvislé zlúčenie 2 zón
•  Dotykové ovládanie
• Power Managment – nastavenie max. príkonu dosky
•  Voliteľný príkon: 2,5; 4,0; 6,0 a 7,2 kW 
•  Vyhotovenie: fazetka – skosené všetky hrany / 

champagne
•  Rozmery (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
•  Výrez (š x h): 560 x 490 mm
•  Odporúčané pripojenie k el. sieti: 230 V 1N ~ 

alebo 400V 3N ~ podľa zvoleného príkonu

Pozn. Používať hrnce s feromagnetickým dnom.

ACM 808 BA / S

Indukčná 
sklokeramická varná doska
•  4 indukčné zóny
•  9 stupňov výkonu + Power Booster 

– maximálne rýchly ohrev na každej zóne
• 2x FlexiZone – zvislé zlúčenie 2 zón
• Dotykové ovládanie
• Power Managment – nastavenie max. príkonu dosky
•  Voliteľný príkon: 2,5; 4,0; 6,0 a 7,2 kW 
• Vyhotovenie: fazetka – skosené všetky hrany
• Rozmery (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
• Výrez (š x h): 560 x 490 mm
•  Odporúčané pripojenie k el. sieti: 230 V 1N ~ 

alebo 400V 3N ~ podľa zvoleného príkonu

Pozn. Používať hrnce s feromagnetickým dnom.

ACM 928 BA
Indukčná 
sklokeramická varná doska
•  4 indukčné zóny
•  9 stupňov výkonu + Power Booster 

– maximálne rýchly ohrev na každej zóne
• FlexiZone – zvislé zlúčenie 2 zón
• Dotykové ovládanie
•  Power Management – nastavenie 

max. príkonu dosky
•  Voliteľný príkon: 2,5; 4,0; 6,0 a 7,2 kW 
• Vyhotovenie: fazetka – skosené všetky hrany 
• Rozmery (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
• Výrez (š x h): 560 x 490 mm
•  Odporúčané pripojenie k el. sieti: 230 V 1N ~ 

alebo 400V 3N ~ podľa zvoleného príkonu

Pozn. Používať hrnce s feromagnetickým dnom.

ACM 918 BA

Indukčná 
sklokeramická varná doska
• 4 indukčné zóny
•  9 stupňov výkonu + Power Booster 

– maximálne rýchly ohrev na každej zóne
• Dotykové ovládanie
• P ower Managment 

– nastavenie max. príkonu dosky
•  Voliteľný príkon: 2,5; 4,0; 6,0 a 7,2 kW 
• Vyhotovenie: fazetka – skosené všetky hrany
• Rozmery (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
• Výrez (š x h): 560 x 490 mm
•  Odporúčané pripojenie k el. sieti: 230 V 1N ~ 

alebo 400V 3N ~ podľa zvoleného príkonu

Pozn. Používať hrnce s feromagnetickým dnom.

ACM 836 BA
Indukčná 
sklokeramická varná doska
• 4 indukčné zóny
•  9 stupňov výkonu + Power Booster 

– maximálne rýchly ohrev na každej zóne
• FlexiZone – zvislé zlúčenie 2 zón
• Dotykové ovládanie
• P ower Managment 

– nastavenie max. príkonu dosky
•  Voliteľný príkon: 2,5; 4,0; 6,0 a 7,2 kW 
• Maximálny príkon: 7,2 kW 
• Vyhotovenie : predná fazetka – skosená hrana 
• Rozmery (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm 
• Výrez (š x h): 560 x 490 mm 
•  Odporúčané pripojenie k el. sieti: 230 V 1N ~ 

alebo 400V 3N ~ podľa zvoleného príkonu

Pozn. Používať hrnce s feromagnetickým dnom.

ACM 920 BF

Indukčná 
sklokeramická varná doska
•  4 indukčné zóny
•  9 stupňov výkonu + Power Booster 

– maximálne rýchly ohrev na každej zóne
•  Dotykové ovládanie
•  Power Management 

– nastavenie max. príkonu dosky
•  Voliteľný príkon: 2,5; 4,0; 6,0 a 7,2 kW 
•  Vyhotovenie: bez rámu
•  Rozmery (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
•  Výrez (š x h): 560 x 490 mm
•  Odporúčané pripojenie k el. sieti: 230 V 1N ~ 

alebo 400V 3N ~ podľa zvoleného príkonu

Pozn. Používať hrnce s feromagnetickým dnom.

ACM 750 BA
Indukčná 
sklokeramická varná doska
• 4 indukčné platne
•  9 stupňov výkonu + Power Booster 

– maximálne rýchly ohrev na každej zóne
• Dotykové ovládanie
•  Power Management 

– nastavenie max. príkonu dosky
• Maximálny príkon: 2,5; 4; 6; 7,2 kW 
• Vyhotovenie: predná fazetka – skosená hrana 
• Rozmery (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm 
• Výrez (š x h): 560 x 490 mm 
•  Odporúčané pripojenie k el. sieti: 230 V 1N ~ 

alebo 400V 3N ~ podľa zvoleného príkonu

Pozn. Používať hrnce s feromagnetickým dnom.

ACM 932 BF

€€739 €€419

€€539 €€409

€€399 €€309

€€449 €€469

€€559 €€359

€€529 €€379
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Sálavá 
sklokeramická varná doska
•  4 rýchlovarné platne, 1 dvojitá, 1 dvojitá oválna
•  9 stupňov výkonu
•  Dotykové ovládanie
•  Maximálny príkon: 6,3 kW
•  Vyhotovenie: fazetka – skosené všetky hrany
•  Rozmery (v x š x h): 46 x 590 x 510 mm
•  Výrez (š x h): 560 x 490 mm
•  Odporúčané pripojenie k el. sieti: 400V 3N ~

AKT 8190 BA

Sálavá 
sklokeramická varná doska
•  4 rýchlovarné platne, 1 dvojitá
•  9 stupňov výkonu
•  Dotykové ovládanie
•  Maximálny príkon: 6,2 kW
•  Vyhotovenie: postranné nerezové lišty
•  Rozmery (v x š x h): 46 x 590 x 510 mm
•  Výrez (š x h): 560 x 490 mm
•  Odporúčané pripojenie k el. sieti: 400V 3N ~

AKT 8130 LX

Sálavá 
sklokeramická varná doska
•  4 rýchlovarné platne, 1 dvojitá
•  9 stupňov výkonu
•  Dotykové ovládanie
•  Maximálny príkon: 6,2 kW
•  Vyhotovenie: bez rámu
•  Rozmery (v x š x h): 46 x 590 x 510 mm
•  Výrez (š x h): 560 x 490 mm
•  Odporúčané pripojenie k el. sieti: 400V 3N ~

AKT 8130 NE

Sálavá 
sklokeramická varná doska
•  4 rýchlovarné platne, 1 dvojitá
•  9 stupňov výkonu
•  Dotykové ovládanie
•  Maximálny príkon: 6,2 kW
•  Vyhotovenie: bez rámu 
•  Rozmery (v x š x h): 46 x 590 x 510 mm
•  Výrez (š x h): 560 x 490 mm
•  Odporúčané pripojenie k el. sieti: 400V 3N ~

AKT 8090 NE

Sálavá 
sklokeramická varná doska
•  4 rýchlovarné platne, 1 dvojitá
•  9 stupňov výkonu
•  Dotykové ovládanie
•  Maximálny príkon: 6,2 kW
•  Vyhotovenie: nerezový rám
•  Rozmery (v x š x h): 46 x 590 x 510 mm
•  Výrez (š x h): 560 x 490 mm
•  Odporúčané pripojenie k el. sieti: 400V 3N ~

AKT 8600 IX

Indukčná 
sklokeramická varná doska
•  4 indukčné platne
•  9 stupňov výkonu + Power Booster 

– maximálne rýchly ohrev na 1 zóne
•  Dotykové ovládanie
•  Power Management 

– nastavenie max. príkonu dosky
•  Voliteľný príkon: 2,5; 4,0; 6,0 a 6,5 kW 
•  Vyhotovenie: bez rámu
•  Rozmery (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
•  Výrez (v x š x h): 560 x 490 mm
•  Odporúčané pripojenie k el. sieti: 230 V 1N ~ 

alebo 400V 3N ~ podľa zvoleného príkonu

Pozn. Používať hrnce s feromagnetickým dnom.

Indukčná 
sklokeramická varná doska
•  4 indukčné platne
•  9 stupňov výkonu + Power Booster 

– maximálne rýchly ohrev na 1 zóne
•  Dotykové ovládanie
•  Power Management 

– nastavenie max. príkonu dosky
•  Voliteľný príkon: 2,5; 4,0; 6,0 a 6,5 kW 
•  Vyhotovenie: bez rámu
•  Rozmery (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
•  Výrez (v x š x h): 560 x 490 mm
•  Odporúčané pripojenie k el. sieti: 230 V 1N ~ 

alebo 400V 3N ~ podľa zvoleného príkonu

Pozn. Používať hrnce s feromagnetickým dnom.

ACM 822 NE

ACM 802 NE

Indukčná 
sklokeramická varná doska
• 3 indukčné zóny 
•  9 stupňov výkonu + Power Booster 

– maximálne rýchly ohrev na každej zóne
• Dotykové ovládanie 
•  Power Management 

– nastavenie max. príkonu dosky
• Maximálny príkon: 2,5; 4; 6; 7,2 kW 
• Vyhotovenie: fazetka – skosené všetky hrany 
• Rozmery (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm 
• Výrez (š x h): 560 x 490 mm 
•  Odporúčané pripojenie k el. sieti: 230 V 1N ~ 

alebo 400V 3N ~ podľa zvoleného príkonu

Pozn. Používať hrnce s feromagnetickým dnom.

ACM 832 BA

€€349 €€229

€€209

€€299 €€189

€€259

€€269 €€199
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PLYNOVÉ 
VARNÉ DOSKY
V ý k o n n ý  h o r á k 
p r e  v ý k o n n é  v a r e n i e
Elegantné riešenie pre profesionálne varenie na plyne. 
Nerezový povrch upravený nanotechnológiou iXelium 
zabezpečí dlhovekú krásu varnej dosky. Vysoký výkon horákov 
a dokonalý dizajn dopĺňajú celkový obraz vynikajúceho spotrebiča 
na varenie. Farebné riešenie sklenených povrchov vybraných 
modelov dokonale ladí s rúrami a mikrovlnnými rúrami 
v rovnakom farebnom vyhotovení.
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Spojenie ocele a skla
pre večnú krásu

Impozantný, progresívny dizajn plynových varných dosiek na sklenenom povrchu dokonale ladí s ostatnými 
spotrebičmi v kuchyni. Dvojité mriežky horákov alebo robusný nerezový rám zabezpečujú dokonalú stabilitu hrncov 
aj pri ich posúvaní na jednotlivé horáky. Vybrané modely sú vybavené vysokovýkonným 2-korunkovým horákom 
pre rovnomerný ohrev panvíc a veľkých hrncov pri súčasnom skrátení varenia až o 20 %.

Dosky s jednoduchým
a rýchlym čistením

Exkluzívna úprava povrchu 
nanotechnológiou iXelium bráni 
prilepeniu pripravovaného jedla 
na povrch, chráni ho proti 
poškrabaniu a stárnutiu. 
Na čistenie povrchu netreba 
používať čistiace prostriedky, 
postačuje mokrá mäkká špongia. 
Výsledkom čistenia je vždy lesklý 
čistý povrch bez škrabancov.

LABORATÓRNE SKÚŠKY
Nezávislá skúšobňa TÜV Rheinland Italia potvrdila vysokú odolnosť povrchov upravených nanotechnológiou iXelium 
proti zažltnutiu, poškrabaniu a korózii, vznikajúcej pri zváraní tradičnej nerezovej ocele. TÜV Rheinland Italia je globálnym 
lídrom v oblasti nezávislej bezpečnosti a certifi kácii kvality výrobkov, služieb a podnikových systémov viac ako 130 rokov.

SKÚŠKA ODOLNOSTI TEPLOTY
Odolnosť voči vysokej teplote: nerezové povrchy boli vystavené na jednu hodinu teplote 315 °C, iXelium povrch 
je 6-násobne odolnejší voči zažltnutiu ako tradičná oceľ.

SKÚŠKA ODOLNOSTI POŠKRABANIU
Odolnosť voči poškrabaniu IXelium je 15 krát vyššia ako tradičná nerezová oceľ.

SKÚŠKA ODOLNOSTI PROTI KORÓZII
V skúšobnom laboratóriu boli povrchy podrobené testu vo vlhkej atmosfére s vysokou koncentráciou soľného roztoku. 
Povrch iXelium je 6 krát odolnejší voči korózii ako tradičná nerezová oceľ.

RAD VARNÝCH DOSIEK, 
KTORÉ PODĽAHNÚ FANTÁZII
Flexibilný rad varných dosiek pozostáva 
z materiálov a rozmerov, ktoré možno vzájomne 
kombinovať. K dispozícii sú dosky v rôznych 
rozmeroch: od 77 do 30 cm. 
Najvyššiu variabilnosť dosiek ponúkajú modely 
DOMINO so šírkou 30 cm. 
V ponuke sú 2 varianty kombinácií: 

•  modely na sklenenom povrchu 
s tenkým nerezovým rámom

• modely s celonerezovým povrchom

Doska s povrchom iXelium
Perfektný, ľahko udržiavateľný trvácny povrch, 
odolný vysoký teplotám a škrabancom.

Tradičný povrch bez úpravy iXelium
Stopy škrabancov po čistiacom prostriedku a drsnej špongii, 
zažltnutý povrch v okolí horákov od vysokej teploty.
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Plynová varná doska 
s povrchom 
z tvrdeného skla
•  4 plynové horáky, 

1 dvojkorunkový s výkonom 3,5 kW
•  Bezpečnostné ventily horákov
•  Vyhotovenie: champagne tvrdené sklo
•  2 robusné liatinové mriežky 

s vonkajším rámom
•  Integrované elektrické zapaľovanie 

horákov v gombíkoch
•  Maximálny výkon horákov: 8,0 kW
•  Rozmery (v x š x h): 49 x 590 x 510 mm
•  Výrez (š x h): 560 x 480 mm

GOA 6425 S

Plynová varná doska 
s povrchom 
z tvrdeného skla
•  4 plynové horáky, 

1 dvojkorunkový s výkonom 3,5 kW
•  Bezpečnostné ventily horákov
•  Vyhotovenie: biele tvrdené sklo
•  2 robusné liatinové mriežky 

s vonkajším rámom
•  Integrované elektrické zapaľovanie 

horákov v gombíkoch
•  Maximálny výkon horákov: 8,0 kW
•  Rozmery (v x š x h): 49 x 590 x 510 mm
•  Výrez (š x h): 560 x 480 mm

Plynová varná doska 
s povrchom 
z tvrdeného skla
•  4 plynové horáky, 

1 dvojkorunkový s výkonom 3,5 kW
•  Bezpečnostné ventily horákov
•  Vyhotovenie: čierne tvrdené sklo
•  2 robusné liatinové mriežky 

s vonkajším rámom
•  Integrované elektrické zapaľovanie 

horákov v gombíkoch
•  Maximálny výkon horákov: 8,0 kW
•  Rozmery (v x š x h): 49 x 590 x 510 mm
•  Výrez (š x h): 560 x 480 mm

GOA 6425 WH

GOA 6425 NB

Plynová varná doska 
s povrchom 
z tvrdeného skla
•  4 plynové horáky
•  Bezpečnostné ventily horákov
•  Vyhotovenie: čierne tvrdené sklo
•  2 robusné liatinové mriežky 

s vonkajším rámom
•  Integrované elektrické zapaľovanie 

horákov v gombíkoch
• Maximálny výkon horákov: 8,0 kW
• Rozmery (v x š x h): 49 x 590 x 510 mm
• Výrez (š x h): 560 x 480 mm

GOS 6415 NB

Plynová varná doska 
s povrchom 
z tvrdeného skla
•  5 plynových horákov, 

1 dvojkorunkový s výkonom 4,8 kW
•  Bezpečnostné ventily horákov
•  Vyhotovenie: čierne tvrdené sklo
•  2 liatinové mriežky, 

1 liatinové hniezdo
•  Integrované elektrické zapaľovanie 

horákov v gombíkoch
•  Maximálny výkon horákov: 12,3 kW
•  Rozmery (v x š x h): 49 x 730 x 510 mm
• Výrez (š x h): 560 x 480 mm

Plynová varná doska 
s povrchom z tvrdeného skla
•  4 plynové horáky, 

1 dvojkorunkový s výkonom 3,5 kW
•  Bezpečnostné ventily horákov
•  Vyhotovenie: čierne tvrdené sklo
•  2 liatinové mriežky 
•  Integrované elektrické zapaľovanie horákov 

v gombíkoch
•  Maximálny výkon horákov: 8,0 kW
•  Rozmery (v x š x h): 49 x 590 x 510 mm
•  Výrez (š x h): 560 x 480 mm

GOA 7523 NB GOA 6423 NB

73 cm

Plynová varná doska 
s povrchom z tvrdeného skla
•  4 plynové horáky
•  Bezpečnostné ventily horákov
•  Vyhotovenie: čierne tvrdené sklo
•  2 liatinové mriežky 
•  Integrované elektrické zapaľovanie horákov 

v gombíkoch
•  Maximálny výkon horákov: 8,0 kW
•  Rozmery (v x š x h): 49 x 590 x 510 mm
•  Výrez (š x h): 560 x 480 mm

GOS 6413 NB
Plynová varná doska 
s povrchom 
z tvrdeného skla
•  4 plynové horáky
•  Bezpečnostné ventily horákov
•  Vyhotovenie: čierne tvrdené sklo
•  2 liatinové hniezda, 

1 liatinová zadná mriežka
•  Integrované elektrické zapaľovanie horákov 

v gombíkoch
•  Maximálny výkon horákov: 8,0 kW
•  Rozmery (v x š x h): 49 x 590 x 510 mm
•  Výrez (š x h): 560 x 480 mm

Plynová varná doska 
s povrchom 
z tvrdeného skla
•  4 plynové horáky
•  Bezpečnostné ventily horákov
•  Vyhotovenie: čierne tvrdené sklo
•  4 liatinové hniezda
•  Integrované elektrické zapaľovanie horákov 

v gombíkoch
•  Maximálny výkon horákov: 8,0 kW
•  Rozmery (v x š x h): 49 x 590 x 510 mm
•  Výrez (š x h): 560 x 480 mm

GOR 6416 NB

AKT 6414 NB

Plynová varná doska 
s povrchom iXelium™
•  4 plynové horáky, 1 dvojkorunkový
•  Bezpečnostné ventily horákov
•  Vyhotovenie: nerez, odolný povrch iXelium™ 
•  2 liatinové mriežky
•  Integrované elektrické zapaľovanie horákov 

v gombíkoch
•  Gombíky – nerezové, dizajn Ambient
•  Maximálny výkon horákov: 8,0 kW
•  Rozmery (v x š x h): 41 x 590 x 510 mm
•  Výrez (š x h): 560 x 480 mm
•  Príslušenstvo: trysky na propán-butan
•  Možno dokúpiť: držiak WOK nádoby

(4812 458 38433)

GMA 6422 IXL

CUBE
AMBIENT

Plynová varná doska 
s povrchom iXelium™
•  5 plynových horákov, 

1 dvojkorunkový
•  Bezpečnostné ventily horákov
•  Vyhotovenie: nerez, 

odolný povrch iXelium™ 
•  3 liatinové mriežky
•  Integrované elektrické zapaľovanie 

horákov v gombíkoch
•  Gombíky – nerezové, dizajn Fusion
•  Maximálny výkon horákov: 11,0 kW
•  Rozmery (v x š x h): 41 x 730 x 510 mm
•  Výrez (š x h): 560 x 480 mm
•  Príslušenstvo: 

trysky na propán-butan
•  Možno dokúpiť: držiak WOK nádoby

(4812 458 38433)

GMF 7522 IXL

73 cm

CUBE
FUSION

Plynová varná doska 
s povrchom iXelium™
•  4 plynové horáky, 1 dvojkorunkový
•  Bezpečnostné ventily horákov
•  Vyhotovenie: nerez, odolný povrch iXelium™ 
•  2 liatinové mriežky
•  Integrované elektrické zapaľovanie horákov 

v gombíkoch
•  Gombíky – nerezové, dizajn Fusion
•  Maximálny výkon horákov: 8,0 kW
•  Rozmery (v x š x h): 41 x 590 x 510 mm
•  Výrez (š x h): 560 x 480 mm
•  Príslušenstvo: trysky na propán-butan
•  Možno dokúpiť: držiak WOK nádoby

(4812 458 38433)

GMF 6422 IXL

CUBE
FUSION

€€309
€€229

€€309
€€199

€€339 €€259

€€309
€€209

€€269
€€309

€€259 €€249
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Plynová varná doska 
s kovovým povrchom
•  4 plynové horáky, 1 dvojkorunkový 

s maximálnym výkonom
•  Bezpečnostné ventily horákov
•  Vyhotovenie: nerez 
•  2 oceľové mriežky
•  Integrované elektrické zapaľovanie horákov 

v gombíkoch
•  Maximálny výkon horákov: 8,0 kW
•  Rozmery (v x š x h): 40 x 580 x 510 mm
•  Výrez (š x h): 560 x 480 mm
•  Príslušenstvo: trysky na propan-butan

AKR 362 IX

Plynová varná doska 
s kovovým povrchom
•  4 plynové horáky
•  Bezpečnostné ventily horákov
•  Vyhotovenie:  jazmín + bronzové gombíky
•  2 liatinové mriežky
•  Integrované elektrické zapaľovanie horákov 

v gombíkoch
•  Maximálny výkon horákov: 7,3 kW
•  Rozmery (v x š x h): 41 x 590 x 520 mm
•  Výrez (š x h): 560 x 480 mm
• Príslušenstvo: trysky na propan-butan

AKM 528 JA
Plynová varná doska 
s kovovým povrchom
•  4 plynové horáky
•  Bezpečnostné ventily horákov
•  Vyhotovenie: antracit + bronzové gombíky
•  2 liatinové mriežky
•  Integrované elektrické zapaľovanie horákov 

v gombíkoch
•  Maximálny výkon horákov: 7,3 kW
•  Rozmery (v x š x h): 41 x 590 x 520 mm
•  Výrez (š x h): 560 x 480 mm
• Príslušenstvo: trysky na propan-butan

AKM 528 NA

Plynová varná doska 
s kovovým povrchom
•  4 plynové horáky
•  Bezpečnostné ventily horákov
•  Vyhotovenie: nerez 
•  2 liatinové mriežky
•  Integrované elektrické zapaľovanie horákov 

v gombíkoch
•  Maximálny výkon horákov: 7,5 kW
•  Rozmery (v x š x h): 40 x 580 x 510 mm
•  Výrez (š x h): 560 x 480 mm
•  Príslušenstvo: trysky na propan-butan

AKR 351 IX
Plynová varná doska 
s kovovým povrchom
•  4 plynové horáky
•  Bezpečnostné ventily horákov
•  Vyhotovenie: nerez
•  2 oceľové mriežky
•  Elektrické zapaľovanie horákov tlačidlom 

(AKM 226)
•  Integrované elektrické zapaľovanie horákov 

v gombíkoch (AKM 260)
•  Maximálny výkon horákov: 7,3 kW
•  Rozmery (v x š x h): 41 x 590 x 500 mm
•  Výrez (š x h): 560 x 480 mm
• Príslušenstvo: trysky na propan-butan

AKM 226 IX

Plynová varná doska 
s kovovým povrchom
•  4 plynové horáky
•  Bezpečnostné ventily horákov
•  Vyhotovenie: nerez
•  2 oceľové mriežky
•  Integrované elektrické zapaľovanie horákov 

v gombíkoch
•  Maximálny výkon horákov: 7,5 kW
•  Rozmery (v x š x h): 40 x 580 x 510 mm
•  Výrez (š x h): 560 x 480 mm
•  Príslušenstvo: trysky na propan-butan

AKR 360 IX/03 ACM 712 IX
Indukčná sklokeramická varná doska
•  2 indukčné platne, každá s JET ohrevom
•  Dotykové ovládanie
•  Maximálny príkon: 3,0 kW
•  Vyhotovenie: skosená predná hrana, úzky nerezový rámček
•  Rozmery (v x š x h): 52 x 288 x 510 mm
•  Výrez (š x h): 275 x 490 mm
•  Odporúčané pripojenie k el. sieti: 230V 1N ~

Pozn.  Používať hrnce s feromagnetickým dnom.

AKT 310 IX 
Varná doska s kovovým povrchom
•  2 liatinové rýchlovarné platne
•  Ovládanie gombíkmi
•  Maximálny príkon: 3,5 kW
•  Vyhotovenie: nerez 
•  Rozmery (v x š x h): 57 x 288 x 510 mm
•  Výrez (š x h): 270 x 490 mm
•  Odporúčané pripojenie k el. sieti: 230V 1N ~

•  Do vypredania zásob

AKT 315 IX
Sálavá sklokeramická varná doska
•  2 rýchlovarné platne
•  Ovládanie gombíkmi
•  Maximálny príkon: 2,9 kW
•  Vyhotovenie: nerezový rám
•  Rozmery (v x š x h): 57 x 288 x 510 mm
•  Výrez (š x h): 270 x 490 mm
•  Odporúčané pripojenie k el. sieti: 230V 1N ~

€€159 €€279

€€149 €€99

€€159

€€139

€€109 €€149

€€159
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ODSÁVAČE PÁR
I n š p i r á c i a  p r e  k r á s u 
p o d p o r e n á  v ý k o n o m
Inšpiratívny dizajn a najlepšie technológie, 
to sú odsávače pár Whirlpool, dosahujúce skvelé výkony 
a vynikajúce výsledky. Odsávače sú navrhnuté tak, aby zvyšovali 
cirkuláciu vzduchu, odstránili zápach a znižovali tvorbu tuku.

Diskrétne a sofistikované - dokonale pristanú každej kuchyni.
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ENERGETICKÁ TRIEDA A+ 1

Odsávač pár s technológiou 6. ZMYSEL je vysoko úsporný a zaradený do A+ energetickej triedy 
a dokáže usporiť až 36 % energie vďaka LED osvetleniu a prémiovému motoru. Na displeji 
s dotykovým ovládaním okrem senzorovej funkcie odsávania 6. ZMYSEL je možné zvoliť 
aj manuálny režim podľa požiadaviek zákazníka.

Nerezový povrch 
odsávača je upravený 
nanotechnológiou iXelium 
pre jednoduché čistenie 
a zachovanie si stále 
elegantného lesklého 
vzhľadu.

Dizajn pre moderné kuchyne
Veľká sklenená plocha a nenápadné ovládanie 
zvyšujú eleganciu stenového odsávača pár. 
Na veľkej sklenenej ploche sa netvorí kondenzácia 
pár a preto je čistenie veľmi jednoduché. Vývod 
vzduchu je umiestnený do komínovej nadstavby, 
kde sa nachádza odvodová rúra, ktorá môže byť 
pripojená pre odsávanie mimo miestnosť alebo 
odsaté pary sa môžu vraciať späť do miestnosti. 
V takomto prípade je potrebné odsávač 
dovybaviť uhlíkovým fi ltrom pre zachytávanie 
zápachov. Mastnoty sa zachytávajú hliníkovým 
tukovým fi ltrom, ktorý je schovaný za sklenenou 
prednou stenou. Predná stena sa jednoducho 
vyklápa a tak umožňuje prístup k tukovému fi ltru, 
ktorý stačí pravidelne umývať 
a zbavovať mastnôt.

KOMPAKTNÁ VEĽKOSŤ
V ponuke je odsávač so šírkou 80 cm a tiež aj 60 cm. Ovládanie odsávača spredu umožňuje jeho inštaláciu 
medzi dve závesné skrinky aj v malom priestore.

PRIPOJENIE ODSÁVAČA
Všetky odsávače pár Whirlpool sú vhodné na odsávanie do komína alebo recirkuláciu:

Recirkulačný režim – odsávaný vzduch cirkuluje cez mastný a uhlíkový fi lter a potom sa vracia späť do kuchyne.

Pripojenie do komína – vzduch je odvádzaný cez tukové fi ltre a kovové vetracie potrubie do vonkajšieho prostredia. 
Pripojovacie prvky a uhlíkové fi ltre nie sú súčasťou dodávky odsávača (dodávka na objednávku).

6. ZMYSEL 
pre správny odťah

Exkluzívna technológia 6. ZMYSEL 
od spoločnosti Whirlpool ponúka 
vynikajúce výkony v kombinácii 
s výnimočnou úsporou energie. 
Pomocou senzorov, ktoré merajú 
vzduch nad varnou doskou 
počas varenia, odsávač v režime 
6. ZMYSEL automaticky vyhodnotí 
všetky podnety, samočinne sa 
zapne a nastaví odsávací výkon. 

STENOVÉ ODSÁVAČE PÁR
Vďaka svojim čistým líniám a dizajnu nádherne zapadnú do každej modernej kuchyne. Čelná sklenená plocha je 
upravená špeciálnym fi lmom, ktorý bráni kondenzácii pár vďaka nižšiemu teplotnému rozdielu medzi odsávačom 
a varnou doskou. Navyše, keďže sa na plochy netvorí kondenzácia, čistenie je ešte jednoduchšie. 

PRIESTOROVÉ ODSÁVAČE PÁR
Odsávanie nad varným ostrovčekom v kuchyni spoľahlivo vyriešia priestorové odsávače pár. 
V ponuke je celonerezová verzia a verzia v kombinácii nerez a sklo.

KOMÍNOVÉ ODSÁVAČE PÁR 
tvoria dokonalý doplnok dizajnových radov vstavaných spotrebičov Whirlpool. Dekoratívne kúsky v sebe spájajú výkon 
tradičných odsávačov s inovatívnym dizajnom, model AKR 474 IXL je vo vyhotovení iXelium, ktorý ani po rokoch 
používania nestratí svoj lesk.

VÝSUVNÉ INTEGROVANÉ ODSÁVAČE PÁR 
sú neviditeľnými pomocníkmi v kuchyni. Pri varení stačí jednoducho vysunúť lištu odsávača s odsávacou plochou 
a odsávač sa zapne, po skončení varenia sa zasunie späť pod skrinku. Výborné riešenie pre malé kuchyne 
s nedostatkom priestoru.

ZÁVESNÉ ODSÁVAČE PÁR 
sú tradíciou v našich kuchyniach. Kto chce staviť na klasiku, siahne po tomto odsávači. 
V ponuke sú modely so šírkou 60 cm a 50 cm.

1  Nameraná hodnota bola meraná pri priemernom voľnom prietoku vzduchu 500 m3 / h 
pri troch rýchlostných stupňoch odsávania plus intenzívne odsávanie.



5756

ODSÁVAČE PÁRODSÁVAČE PÁR

Stenový odsávač pár 
s dotykovým ovládaním 
na čelnej stene
• Elektronické dotykové ovládanie
• 1 motor, 4 stupne rýchlosti odsávania
• Osvetlenie 2 LED žiarovkami 2 W
• Index/trieda energetickej účinnosti: 82 kWh/rok/B
• I ndex/trieda fluidnej dynamickej účinnosti: 

23,40 %/B
• Index/trieda svetelnej účinnosti: 29,0 lux/W/A
• Index/trieda filtrácie tukov: 56,0 %/E
• Kapacita odsávania max/min: 713/464 m3/h
• Hladina hluku max/min: 70/62 dB
• Nominálny výkon: 272 W
• Príkon motora: 270 W
• Vyhotovenie: čierne sklo 
• Priemer príruby odsávacej rúry: 150 mm
•  Rozmery (v x š x h): 

360 (+ komín 270-710) x 798 x 325 mm
• Príslušenstvo: hliníkový tukový filter
•  Možno dokúpiť: uhlíkový filter 

pre recirkuláciu CHF 57 

Stenový odsávač pár 
s dotykovým ovládaním 
na čelnej stene
• Elektronické dotykové ovládanie
• 1 motor, 4 stupne rýchlosti odsávania
• Osvetlenie 2 LED žiarovkami 2 W
• Index/trieda energetickej účinnosti: 82 kWh/rok/B
• I ndex/trieda fluidnej dynamickej účinnosti: 

23,40 %/B
• Index/trieda svetelnej účinnosti: 29,0 lux/W/A
• Index/trieda filtrácie tukov: 56,0 %/E
• Kapacita odsávania max/min: 713/464 m3/h
• Hladina hluku max/min: 60/67 dB
• Nominálny výkon: 272 W
• Príkon motora: 270 W
• Vyhotovenie: biele sklo 
• Priemer príruby odsávacej rúry: 150 mm
•  Rozmery (v x š x h): 

360 (+ komín 270-710) x 598 x 325 mm
• Príslušenstvo: hliníkový tukový filter
•  Možno dokúpiť: uhlíkový filter 

pre recirkuláciu CHF 57 

AKR 039 G / BL WHVP 63 LT W

Stenový odsávač pár 
s ovládaním tlačidlami 
na čelnej stene
• 1 motor, 3 stupne rýchlosti odsávania
• Osvetlenie 2 LED žiarovkami 2 W
• Index/trieda energetickej účinnosti: 74 kWh/rok/B
•  Index/trieda fluidnej dynamickej účinnosti: 

23,20 %/B
• Index/trieda svetelnej účinnosti: 29,0 lux/W/A
• Index/trieda filtrácie tukov: 56,1 %/E
• Kapacita odsávania max/min: 650/360 m3/h
• Hladina hluku max/min: 70/59 dB
• Nominálny výkon: 262 W
• Príkon motora: 270 W
• Vyhotovenie: čierne sklo 
• Priemer príruby odsávacej rúry: 150 mm
•  Rozmery (v x š x h): 

360 (+ komín 270-710) x 598 x 325 mm
• Príslušenstvo: hliníkový tukový filter
•  Možno dokúpiť: uhlíkový filter 

pre recirkuláciu CHF 57

Stenový odsávač pár 
s ovládaním tlačidlami 
na čelnej stene
• 1 motor, 3 stupne rýchlosti odsávania
• Osvetlenie 2 halogénovými žiarovkami 20 W
•  Index/trieda energetickej účinnosti: 

182 kWh/rok/E
•  Index/trieda fluidnej dynamickej účinnosti: 

7,9 %/E
• Index/trieda svetelnej účinnosti: 5,0 lux/W/F
• Index/trieda filtrácie tukov: 41 %/G
• Kapacita odsávania max/min: 400/195 m3/h
• Hladina hluku max/min: 47/68 dB
• Nominálny výkon: 250 W
• Príkon motora: 210 W
• Vyhotovenie: čierne sklo 
• Priemer príruby odsávacej rúry: 150 mm
•  Rozmery (v x š x h): 

381 (+ komín 270-710) x 595 x 325 mm
• Príslušenstvo: hliníkový tukový filter
•  Možno dokúpiť: uhlíkový filter 

pre recirkuláciu CHF 57

AKR 037 G / BL AKR 036 G BL

Priestorový odsávač pár
• 1 motor, 3 stupne rýchlosti odsávania
• Osvetlenie 4 halogénovými žiarovkami 20 W
•  Index/trieda energetickej účinnosti: 

107 kWh/rok/D
•  Index/trieda fluidnej dynamickej účinnosti: 

17,30 %/D
• Index/trieda svetelnej účinnosti: 9 lux/W/E
• Index/trieda filtrácie tukov: 86 %/B
• Kapacita odsávania max/min:  537/224 m3/h
• Hladina hluku max/min:  67/44 dB
• Nominálny výkon: 255 W
• Príkon motora: 170 W
• Vyhotovenie: nerez + sklo
• Priemer príruby odsávacej rúry: 150 mm
• Rozmery (v x š x h): 624-1010 x 998 x 698 mm
• Príslušenstvo: hliníkový tukový filter
•  Možno dokúpiť: uhlíkový filter pre recirkuláciu

CHF 15-1 / CFW 020-1

AKR 951/1 IX
Komínový odsávač pár
• Elektronické ovládanie
• 1 motor, 4 stupne rýchlosti odsávania
• Osvetlenie 2 LED žiarovkami 2,5 W
•  Index/trieda energetickej účinnosti: 

105 kWh/rok/A
•  Index/trieda fluidnej dynamickej účinnosti: 

24,30 %/B
• Index/trieda svetelnej účinnosti: 5 lux/W/F
• Index/trieda filtrácie tukov: 86 %/B
• Kapacita odsávania max/min: 713/288 m3/h
• Hladina hluku max/min: 73/51 dB
• Nominálny výkon: 225 W
• Príkon motora: 220 W
• Vyhotovenie: nerez, odolný povrch iXelium™
• Priemer príruby odsávacej rúry: 150 mm
• Rozmery (v x š x h): 619 x 898 x 450 mm
• Príslušenstvo: hliníkový tukový filter
•  Možno dokúpiť: uhlíkový filter pre recirkuláciu 

CHF 15-1 / CFW 020-1

AKR 474 IXL

Komínový odsávač pár
• 6. ZMYSEL pre automatické nastavenie výkonu
• Elektronické dotykové ovládanie
• 1 motor, 4 stupne rýchlosti odsávania
• Osvetlenie 2 halogénovými žiarovkami 20 W 
• Index/trieda energetickej účinnosti: 91 kWh/rok/B
• I ndex/trieda fluidnej dynamickej účinnosti: 

25,20 %/B
• Index/trieda svetelnej účinnosti: 5 lux/W/F
• Index/trieda filtrácie tukov: 76 %/C
• Kapacita odsávania max/min: 713/304 m3/h
• Hladina hluku max/min: 74/52 dB
• Nominálny výkon: 270 W
• Príkon motora: 310 W
• Vyhotovenie: nerez
• Priemer príruby odsávacej rúry: 150 mm
• Rozmery (v x š x h): 680 x 898 x 450 mm
• Príslušenstvo: hliníkový tukový filter
•  Možno dokúpiť: uhlíkový filter pre recirkuláciu 

CHF 15-1 / CFW 020-1

AKR 759 IX
Komínový odsávač pár
• Elektronické dotykové ovládanie
• 1 motor, 4 stupne rýchlosti odsávania
• Osvetlenie 2 halogénovými žiarovkami 10 W
•  Index/trieda energetickej účinnosti: 

69,50 kWh/rok/B
•  Index/trieda fluidnej dynamickej účinnosti:

25,20 %/B
• Index/trieda svetelnej účinnosti: 5 lux/W/F
• Index/trieda filtrácie tukov: 76 %/C
• Kapacita odsávania max/min: 713/304 m3/h
• Hladina hluku max/min: 74/52 dB
• Nominálny výkon: 290 W
• Príkon motora: 270 W
• Vyhotovenie: nerez    
• Priemer príruby odsávacej rúry: 150 mm
• Rozmery (v x š x h): 620 x 598 x 450 mm
• Príslušenstvo: hliníkový tukový filter
•  Možno dokúpiť: uhlíkový filter pre re cirkuláciu 

CHF 15-1 / CFW 020-1

AKR 746 IX

Komínový odsávač pár
• 1 motor, 3 stupne rýchlosti odsávania
• Osvetlenie 2 halogénovými žiarovkami 20 W
•  Index/trieda energetickej účinnosti: 

161,8 kWh/rok/E
•  Index/trieda fluidnej dynamickej účinnosti: 

8,40 %/F
• Index/trieda svetelnej účinnosti: 9 lux/W/F
• Index/trieda filtrácie tukov: 76 %/C
• Kapacita odsávania max/min: 368/195 m3/h
• Hladina hluku max/min: 62/56 dB 
• Nominálny výkon: 160 W
• Príkon motora: 120 W
• Vyhotovenie: nerez + sklo
• Priemer príruby odsávacej rúry: 150 mm
•  Rozmery (v x š x h): 690-1130 x 898 x 450 mm
• Príslušenstvo: hliníkový tukový filter
•  Možno dokúpiť: uhlíkový filter 

pre recirkuláciu CHF 15-1 / CFW 020-1

WHF 96 AM X
Komínový odsávač pár
• 1 motor, 3 stupne rýchlosti odsávania
• Osvetlenie 2 halogénovými žiarovkami 20 W
•  Index/trieda energetickej účinnosti: 

101,8 kWh/rok/E
•  Index/trieda fluidnej dynamickej účinnosti: 

8,40 %/F
• Index/trieda svetelnej účinnosti: 9 lux/W/F
• Index/trieda filtrácie tukov: 76 %/C
• Kapacita odsávania max/min: 368/195 m3/h
• Hladina hluku max/min: 62/56 dB 
• Nominálny výkon: 160 W
• Príkon motora: 120 W
• Vyhotovenie: nerez + sklo
• Priemer príruby odsávacej rúry: 150 mm
•  Rozmery (v x š x h): 690-1130 x 598 x 450 mm
• Príslušenstvo: hliníkový tukový filter
•  Možno dokúpiť: uhlíkový filter 

pre recirkuláciu CHF 15-1 / CFW 020-1

WHF 66 AM X

Komínový odsávač pár
• 1 motor, 3 stupne rýchlosti odsávania
• Osvetlenie 2 žiarovkami 40 W
•  Index/trieda energetickej účinnosti: 

125 kWh/rok/E
•  Index/trieda fluidnej dynamickej účinnosti: 

6,20 %/F
• Index/trieda svetelnej účinnosti: 3 lux/W/G
• Index/trieda filtrácie tukov: 76 %/C
• Kapacita odsávania max/min:  320/145 m3/h
• Hladina hluku max/min: 69/57 dB 
• Nominálny výkon: 230 W
• Príkon motora: 140 W
• Vyhotovenie: nerez
• Priemer príruby odsávacej rúry: 120 mm
•  Rozmery (v x š x h): 850 -1100 x 900 x 500 mm
• Príslušenstvo: hliníkový tukový filter
•  Možno dokúpiť: uhlíkový filter pre recirkuláciu

CHF 210-1

Komínový odsávač pár
• 1 motor, 3 stupne rýchlosti odsávania
• Osvetlenie 2 žiarovkami 40 W
•  Index/trieda energetickej účinnosti: 

125 kWh/rok/E
•  Index/trieda fluidnej dynamickej účinnosti: 

6,20 %/F
• Index/trieda svetelnej účinnosti: 3 lux/W/G
• Index/trieda filtrácie tukov: 76 %/C
• Kapacita odsávania max/min:  320/145 m3/h
• Hladina hluku max/min: 69/57 dB 
• Nominálny výkon: 230 W
• Príkon motora: 140 W
• Vyhotovenie: nerez
• Priemer príruby odsávacej rúry: 120 mm
•  Rozmery (v x š x h): 850 -1100 x 600 x 500 mm
• Príslušenstvo: hliníkový tukový filter
•  Možno dokúpiť: uhlíkový filter pre recirkuláciu

CHF 210-1

AKR 916 IX AKR 648 IX
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ODSÁVAČE PÁRODSÁVAČE PÁR

Výsuvný odsávač pár
• 1 motor, 3 stupne rýchlosti odsávania
• Osvetlenie 2 halogénovými žiarovkami 20 W
•  Index/trieda energetickej účinnosti:

105 kWh/rok/C
•  Index/trieda fluidnej dynamickej účinnosti: 

15,20 %/D
• Index/trieda svetelnej účinnosti: 3 lux/W/G
• Index/trieda filtrácie tukov: 76 %/C
• Kapacita odsávania max/min: 400/272 m3/h
• Hladina hluku max/min: 70/60 dB 
• Nominálny výkon: 170 W
• Príkon motora: 1 x 130 W
• Vyhotovenie: nerez
• Priemer príruby odsávacej rúry: 120 mm
• Rozmery (v x š x h): 180 x 599 x 300 mm
• Príslušenstvo: hliníkový tukový filter
•  Možno dokúpiť: uhlíkový filter pre recirkuláciu

AKB 000-1 (2 ks)

Výsuvný odsávač pár
• 2 motory, 3 stupne rýchlosti odsávania
• Osvetlenie 2 žiarovkami 40 W
•  Index/trieda energetickej účinnosti:

127 kWh/rok/E
•  Index/trieda fluidnej dynamickej účinnosti: 

6,70 %/F
• Index/trieda svetelnej účinnosti: 3 lux/W/G
• Index/trieda filtrácie tukov: 66 %/D
• Kapacita odsávania max/min:  336/145 m3/h
• Hladina hluku max/min: 65/47 dB 
• Nominálny výkon: 206 W
• Príkon motora: 2 x 150 W
• Vyhotovenie: nerez
• Priemer príruby odsávacej rúry: 120 mm
• Rozmery (v x š x h): 180 x 599 x 300 mm
• Príslušenstvo: hliníkový tukový filter
•  Možno dokúpiť: uhlíkový filter pre recirkuláciu

AKB 000-1 (2 ks)

Výsuvný odsávač pár
• 2 motory, 3 stupne rýchlosti odsávania
• Osvetlenie 2 žiarovkami 40 W
•  Index/trieda energetickej účinnosti:

127 kWh/rok/E
•  Index/trieda fluidnej dynamickej účinnosti: 

6,70 %/F
• Index/trieda svetelnej účinnosti: 3 lux/W/G
• Index/trieda filtrácie tukov: 66 %/D
• Kapacita odsávania max/min:  336/145 m3/h
• Hladina hluku max/min: 65/47 dB 
• Nominálny výkon: 206 W
• Príkon motora: 2 x 150 W
• Vyhotovenie: čierna (NB), biela (WH)
• Priemer príruby odsávacej rúry: 120 mm
• Rozmery (v x š x h): 180 x 599 x 300 mm
• Príslušenstvo: hliníkový tukový filter
•  Možno dokúpiť: uhlíkový filter pre recirkuláciu

AKB 000-1 (2 ks)

AKR 747 IX AKR 469 IX WSLESS 66 AS X WSLCSE 65 AS X

AKR 749 IX WSLCSE 65 AS W
WSLCSE 65 AS K

WSLCSE 55 AS WAKR 749 NB / WH

Komínový odsávač pár
• 1 motor, 3 stupne rýchlosti odsávania
• Osvetlenie 2 žiarovkami 40 W
•  Index/trieda energetickej účinnosti: 

116 kWh/rok/E
•  Index/trieda fluidnej dynamickej účinnosti: 

8,0 %/F
• Index/trieda svetelnej účinnosti: 5 lux/W/F
• Index/trieda filtrácie tukov: 76 %/C
• Kapacita odsávania max/min: 448/272 m3/h
• Hladina hluku max/min: 69/61 dB 
• Nominálny výkon: 210 W
• Príkon motora: 130 W
•  Vyhotovenie: jasmín + dekoratívna mosadzná tyč
• Priemer príruby odsávacej rúry: 125 mm
• Rozmery (v x š x h): 520-720 x 600 x 515 mm
• Príslušenstvo: hliníkový tukový filter
•  Možno dokúpiť: uhlíkový filter 

pre recirkuláciu CHF 210-1

Komínový odsávač pár
• 1 motor, 3 stupne rýchlosti odsávania
• Osvetlenie 2 žiarovkami 40 W
•  Index/trieda energetickej účinnosti: 

116 kWh/rok/E
•  Index/trieda fluidnej dynamickej účinnosti: 

8,0 %/F
• Index/trieda svetelnej účinnosti: 5 lux/W/F
• Index/trieda filtrácie tukov: 76 %/C
• Kapacita odsávania max/min: 448/272 m3/h
• Hladina hluku max/min: 69/61 dB 
• Nominálny výkon: 210 W
• Príkon motora: 130 W
•  Vyhotovenie: antracit + dekoratívna mosadzná tyč
• Priemer príruby odsávacej rúry: 125 mm
• Rozmery (v x š x h): 520-720 x 600 x 515 mm
• Príslušenstvo: hliníkový tukový filter
•  Možno dokúpiť: uhlíkový filter 

pre recirkuláciu CHF 210-1

AKR 551 JA AKR 551 NA

RUSTIKÁL RUSTIKÁL

Vstavaný odsávač pár
• 2 motory, 3 stupne rýchlosti odsávania
• Osvetlenie 2 žiarovkami 40 W
•  Index/trieda energetickej účinnosti: 

152 kWh/rok/E
•  Index/trieda fluidnej dynamickej účinnosti: 

5,70 %/F
• Index/trieda svetelnej účinnosti: 3 lux/W/G
• Index/trieda filtrácie tukov: 66 %/D
• Kapacita odsávania max/min: 320/185 m3/h
• Hladina hluku max/min: 63/51 dB 
• Nominálny výkon: 200 W
• Príkon motora: 2 x 120 W
• Vyhotovenie: nerez
• Priemer príruby odsávacej rúry: 120 mm
• Rozmery (v x š x h): 166 x 524 x 289 mm
• Príslušenstvo: hliníkový tukový filter
•  Možno dokúpiť: uhlíkový filter pre recirkuláciu

CHF 303-1

Závesný 
podskrinkový odsávač pár
• 1 motor, 3 stupne rýchlosti odsávania
• Osvetlenie 1 žiarovkami 40 W
• I ndex/trieda energetickej účinnosti: 79 kWh/rok/E
•  Index/trieda fluidnej dynamickej účinnosti: 

3,30 %/G
• Index/trieda svetelnej účinnosti: 3 lux/W/G
• Index/trieda filtrácie tukov: 76 %/C
• Kapacita odsávania max/min: 155/95 m3/h
• Hladina hluku max/min: 64/52 dB 
• Nominálny výkon: 160 W
• Príkon motora: 120 W
• Vyhotovenie: biela (W), čierna (K)
• Priemer príruby odsávacej rúry: 100 mm
• Pripojenie odsávacej rúry hore
• Rozmery (v x š x h): 130 x 599 x 515 mm
• Príslušenstvo: papierový tukový filter
•  Možno dokúpiť: uhlíkový filter pre recirkuláciu

CHF 28-1

Závesný 
podskrinkový odsávač pár
• 1 motor, 3 stupne rýchlosti odsávania
• Osvetlenie 1 žiarovkami 40 W
•  Index/trieda energetickej účinnosti: 79 kWh/rok/E
•  Index/trieda fluidnej dynamickej účinnosti: 

3,30 %/G
• Index/trieda svetelnej účinnosti: 3 lux/W/G
• Index/trieda filtrácie tukov: 76 %/C
• Kapacita odsávania max/min: 155/95 m3/h
• Hladina hluku max/min: 64/52 dB 
• Nominálny výkon: 160 W
• Príkon motora: 120 W
• Vyhotovenie: biela
• Priemer príruby odsávacej rúry: 100 mm
• Pripojenie odsávacej rúry hore
• Rozmery (v x š x h): 130 x 499 x 508 mm
• Príslušenstvo: papierový tukový filter
•  Možno dokúpiť: uhlíkový filter pre recirkuláciu

CHF 28-1

Závesný 
podskrinkový odsávač pár
• 1 motor, 3 stupne rýchlosti odsávania
• Osvetlenie 1 žiarovkami 40 W
• I ndex/trieda energetickej účinnosti: 79 kWh/rok/E
•  Index/trieda fluidnej dynamickej účinnosti: 

3,30 %/G
• Index/trieda svetelnej účinnosti: 3 lux/W/G
• Index/trieda filtrácie tukov: 76 %/C
• Kapacita odsávania max/min: 155/95 m3/h
• Hladina hluku max/min: 64/52 dB 
• Nominálny výkon: 160 W
• Príkon motora: 120 W
• Vyhotovenie: nerez
• Priemer príruby odsávacej rúry: 100 mm
• Pripojenie odsávacej rúry hore
• Rozmery (v x š x h): 130 x 599 x 515 mm
• Príslušenstvo: papierový tukový filter
•  Možno dokúpiť: uhlíkový filter pre recirkuláciu

CHF 28-1

Výsuvný odsávač pár
• 1 motor, 3 stupne rýchlosti odsávania
• Osvetlenie 2 žiarovkami 28 W
• Index/trieda energetickej účinnosti: 99kWh/rok/E
•  Index/trieda fluidnej dynamickej účinnosti: 

6,10 %/F
• Index/trieda svetelnej účinnosti: 3 lux/W/G
• Index/trieda filtrácie tukov: 66 %/D
• Kapacita odsávania max/min: 240/145 m3/h
• Hladina hluku max/min: 57/46 dB 
• Nominálny výkon: 156 W
• Príkon motora: 1 x 100 W
• Vyhotovenie: nerez
• Priemer príruby odsávacej rúry: 120 mm
• Rozmery (v x š x h): 180 x 599 x 300 mm
• Príslušenstvo: hliníkový tukový filter
•  Možno dokúpiť: uhlíkový filter pre recirkuláciu

AKB 000 (2 ks)
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UMÝ VAČKY RIADU
N a j č i s t e j š i e  u m ý v a n i e  r i a d u
Supreme nápady pre jagavo čisté riady robia naše umývačky 
jedinečnými a nenapodobniteľnými. Zákazníkom ponúkame 
inteligentné spotrebiče v elegantnom a ergonomickom dizajne, 
ktorý zaručuje výnimočné výsledky. Prinášame umývačky 
s nízkou spotrebou vody a energie, s vysokým čistiacim výkonom. 

Vždy brilantne čistý riad.
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UMÝVAČKY RIADUUMÝVAČKY RIADU

Vychutnajte si dokonalé
umývanie a sušenie riadu
už za jednu hodinu 1

Nová technológia 6. ZMYSEL detekuje a monitoruje úroveň 
znečistenia vody vďaka inteligentným senzorom 
a prispôsobuje cyklus umývania zistenému stavu. 
Výsledkom sú vždy dokonale čisté riady 
až s 50 % úsporou vody a času.2

  PowerClean Pro
  Dokonalé umytie
  bez predumývania.

SUPREME RIEŠENIE PRE UMÝVANIE, 
AŽ O 30 % VÄČŠÍ PRIESTOR
PowerClean Pro
Najlepšie riešenie pre odstránenie odolných pripálených 
nečistôt pri súčasnom zväčšení kapacity umývačky. 
Silne znečistené panvice s pripálenými zvyškami jedla 
sa teraz môžu bezpečne umývať s ostaným bežne 
znečisteným riadom pri štandardnej teplote. 
Stačí panvice umiestniť do zóny PowerClean Pro 
a zadné trysky vysokým tlakom vody odstránia zvyšky 
jedla z hrncov a panvíc. Hrnce a panvice nie je potrebné 
pred umývaním v umývačke ručne predumývať!

1  platí pre pri vybraný model, úspora je oproti bežnej umývačke

MENEJ VODY, VYŠŠIA EFEKTÍVNOSŤ
Dokonalé umývanie iba so 6-timi litrami vody! Opätovné využitie prefi ltrovanej vody 
zo záverečného oplachu pre ďalšie umývanie. 
Vďaka Eko programu umývačka umožňuje ušetriť až 3 litre vody 1 pri umývacom cykle.

SUPREME UMÝVANIE A SUŠENIE UŽ ZA 1 HODINU
Jedinečný program s aktívnym sušením pre umývanie a sušenie aj plastového riadu. 
Aktívne sušenie PowerDry zabezpečuje dokonalé výsledky sušenia vďaka inovatívnemu 
3D systému prúdenia vzduchu v uzavretom priestore umývačky riadu, 
ktorý odvádza horúcu paru z umývačky a späť fúka chladný vzduch. 
Po otvorení dverí sú riad a vnútro umývačky bez pary a vlhkosti. 

Vždy dokonale suchý aj plastový riad bez dodatočného utierania, 
bez rizika kvapkajúcej vody na kuchynský nábytok. 

ÚSPORA ENERGIE, VODY A ČASU
Najvyššia energetická účinnosť. Umývačka riadu Whirlpool s technológiou 
Whirlpool PowerDry zaručuje maximálnu rýchlosť a účinnosť umývania všetkých druhov riadu 
v najefektívnejšej energetickej triede A+++.

Technológia PowerClean Pro ponúka okrem dokonalého odstránenia hrubých nečistôt 
aj lepšie využitie priestoru dolného koša. Vysoká fl exibilita vnútorného usporiadania koša 
ponúka priestor pre uloženie 40 tanierov alebo 20 tanierov, 2 panvíc a 3 hrncov alebo ďalšie 
kombinácie, ktoré vyhovujú potrebám zákazníkov. Kôš je vybavený špeciálnymi sklápacím 
držiakmi pre podopretie panvíc v zóne PowerClean Pro.

1  Na základe interných testov
2  Na základe interného testovania. Percento je vypočítané z hodnôt 

medzi minimálnou a maximálnou spotrebou vody a času pri programe 6. ZMYSEL.
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Priestor pre akýkoľvek riad,
všetko má svoje miesto

Umývačky riadu Whirlpool majú špičkový dizajn, vyrobené sú z vysokokvalitných materiálov. 
Ponúkajú veľký fl exibilný vnútorný priestor, prestaviteľnú výšku horného koša a vybrané modely sú vybavené 
aj treťou príborovou zásuvkou.

KAPACITA AŽ PRE 14 OBEDOVÝCH SÚPRAV
Vysoká fl exibilita pre každú situáciu vďaka sklápacím držiakom vo výsuvných košoch.

14 súprav

MODULÁRNA TRETIA ZÁSUVKA
Flexibilná zásuvka sa prispôsobí potrebám zákazníkov, jednoduchým zasunutím do seba sa zúži 
o 1/3 a vytvorí tak priestor na umiestnenie aj vysokých pohárov v hornom koši.

RUKOVÄTE KOŠOV
Rukoväť košov umývačky je vyrobená 
z nehrdzavejúcej ocele. Vďaka zvýšenému 
ergonomickému a robustnému dizajnu 
poskytuje bezkonkurenčnú funkčnosť.

NEREZOVÁ NÁDRŽ
Nádrž umývačky riadu je zo 100 % 
nehrdzavejúcej ocele. Tento materiál 
s dlhou životnosťou je hygienicky čistý, 
ľahko sa uržuje a zaručuje vynikajúce výsledky 
umývania a sušenia.

TELESKOPICKÉ VÝSUVY
Teleskopické výsuvy ponúkajú jednoduchý 
a úplný výsuv horného koša pre pohodlné 
nakladanie a vykladanie riadu.

LIF-UP SYSTÉM
Prestaviteľná výška horného koša o 3,5 cm 
umožňuje ukladať do dolného koša 
aj objemnejšie hrnce alebo taniere 
s väčším priemerom.

KOŠÍK NA PRÍBORY
Vyberateľný košík na príbory je umiestnený 
v spodnom koši a vďaka svojmu tvaru 
sa dá ľahko presúvať vpravo alebo vľavo 
podľa potrieb zákazníka.

SKLÁPACIE DRŽIAKY
V dolnom a hornom koši sa držiaky tanierov 
a plastové držiaky šálok jednoducho sklápajú 
a vytvarajú tak priestor aj pre riad väčších 
a neštandardných rozmerov.
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Kompaktné umývačky
v novom dizajne

Kompaktné umývačky riadu sú vybavené technológiou 6. ZMYSEL, 
ktorá meria stupeň znečistenia riadu a na základe zisteného stavu 
prispôsobuje parametre umývania. 

Čistý riad bez námahy a až 40 % úspory vody, času a energie. 1

DOKONALÝ ŠTÝL
Vynikajúci dizajn, moderný a inovatívny vzhľad, ktorý sa zhoduje s každou kuchyňou, to sú nové kompaktné 
umývačky Whirlpool. Prehľadný ovládací panel s jasne defi novanými prvkami je doplnený displejom 
pre zobrazenie programu a dĺžky jeho trvania.

FLEXIBILNÁ A STABILNÁ 
PRE NAKLADNIE RIADU 2

Space Zone
Vďaka novému držiaku v SpaceZone 
vojde do spodného koša hrniec 
aj panvica naraz.

Flexibilná podložka na príbory
Praktický priestor pre príbory, nože 
a ostatný dlhý riad. Podložka je ľahko 
vyberateľná a neobmedzuje priestor 
horného koša pri ukladaní 
vysokých pohárov.

Sklápateľné bočné držiaky
Praktické držiaky, ktoré vytvárajú 
ďalšiu úroveň pre ukladanie šálok 
v hornom koši.

Moderné, elegantné
intuitívne

To sú nové umývačky riadu od spoločnosti Whirlpool. Zatajené, plne integrované do kuchynskej linky 
s ovládaním na hrane dverí alebo modely s priznaným ovládacím panelom. Vybrané modely sú vybavené displejom 
pre zobrazenie programu a prídavných funkcií s dĺžkou trvania. Činnosť plne integrovanej umývačky je zobrazená 
na podlahe svetelným lúčom.1

JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA
Praktické nastavenie zadnej nožičky spredu – otáčaním plastovej spojky v prednom sokli.

SMART KAPACITA
Až 10 obedových súprav – to je kapacita úzkej umývačky riadu Whirlpool. 
Vďaka novému usporiadaniu košov sme vytvorili intuitívne a jednoduché usporiadanie 
vnútorného priestoru pre umývanie hrncov aj panvíc. Nerezová nádrž, sivá farba košov 
s rukoväťami zvýrazňujú eleganciu tohto spotrebiča.

SUPER SILENT
Hlučnosť umývačiek je iba 43 dBa.

ENERGETICKÁ TRIEDA A++
Trieda A++ predstavuje úsporu energie o 10 % oproti bežnej A+ triede.

1 Porovnanie minimálnej a maximálnej spotreby pri programe 6. ZMYSEL.
2  vnútorná výbava je rôzna v závislosti od modelu

1 Platí pre vybrané modely
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Široká umývačka riadu 
plne integrovaná 
• 1 senzor + 9 štandardných programov
• 14 obedových súprav
• Energetická trieda A++
• Účinnosť umývania/sušenia: A/A
• Spotreba energie: 265 kWh/rok (0,93 kWh/cyklus)
• Spotreba vody: 2 520 l/rok (9,0 l/cyklus)
• Hlučnosť pri umývaní: 41 dB
• Rozmery v x š x h: 820 x 597 x 570 mm

WIC 3C24 PS F E

WBO 3O33 DL X

WIO 3T321 P

WBC 3C26 X
Široká umývačka riadu 
s priznaným panelom 
a s aktívnym sušením
• 1 senzor + 10 štandardných programov
• 14 obedových súprav
• Energetická trieda A+++
• Účinnosť umývania/sušenia: A/A
• Spotreba energie: 237 kWh/rok (0,83 kWh/cyklus)
• Spotreba vody: 2 660 l/rok (9,5 l/cyklus)
• Hlučnosť pri umývaní: 43 dB
• Farba panelu: nerez + čierna
• Rozmery v x š x h: 820 x 597 x 570 mm

Široká umývačka riadu 
plne integrovaná 
• 1 senzor + 7 štandardných programov
• 14 obedových súprav
• Energetická trieda A++
• Účinnosť umývania/sušenia: A/A
• Spotreba energie: 265 kWh/rok (0,93 kWh/cyklus)
• Spotreba vody: 2 660 l/rok (9,5 l/cyklus)
• Hlučnosť pri umývaní: 43 dB
• Rozmery v x š x h: 820 x 597 x 570 mm

WIC 3C23 PEF

Široká umývačka riadu 
s priznaným panelom
• 1 senzor + 7 štandardných programov
• 14 obedových súprav
• Energetická trieda A++
• Účinnosť umývania/sušenia: A/A
• Spotreba energie: 265 kWh/rok (0,93 kWh/cyklus)
• Spotreba vody: 2 520 l/rok (9,0 l/cyklus)
• Hlučnosť pri umývaní: 46 dB
• Farba panelu: nerez + čierna
• Rozmery v x š x h: 820 x 597 x 570 mm

Široká umývačka riadu 
plne integrovaná 
• 1 senzor + 7 štandardných programov
• 14 obedových súprav
• Energetická trieda A++
• Účinnosť umývania/sušenia: A/A
• Spotreba energie: 265 kWh/rok (0,93 kWh/cyklus)
• Spotreba vody: 2 660 l/rok (9,5 l/cyklus)
• Hlučnosť pri umývaní: 44 dB
• Rozmery v x š x h: 820 x 597 x 570 mm

•  Pohyblivé závesy pre inštaláciu 
dlhej dekoratívnej dosky dverí

WIO 3C23 6E
Široká umývačka riadu 
plne integrovaná 
• 1 senzor + 9 štandardných programov
• 14 obedových súprav
• Energetická trieda A++
• Účinnosť umývania/sušenia: A/A
• Spotreba energie: 265 kWh/rok (0,93 kWh/cyklus)
• Spotreba vody: 1 680 l/rok (6,0 l/cyklus)
• Hlučnosť pri umývaní: 43 dB
• Rozmery v x š x h: 820 x 597 x 570 mm

WRIC 3C26

Široká umývačka riadu 
plne integrovaná 
• 6 štandardných programov
• 13 obedových súprav
• Energetická trieda A+
• Účinnosť umývania/sušenia: A/A
• Spotreba energie: 295 kWh/rok (1,04 kWh/cyklus)
• Spotreba vody: 3080 l/rok (11,0 l/cyklus)
• Hlučnosť pri umývaní: 49 dB
• Rozmery v x š x h: 820 x 597 x 570 mm

WIE 2B19

Úzka umývačka riadu
s priznaným panelom
• 6 štandardných programov
• 10 obedových súprav
• Energetická trieda A+
• Účinnosť umývania/sušenia: A/A
• Spotreba energie: 237 kWh/rok (0,83 kWh/cyklus)
• Spotreba vody: 2 800 l/rok (10 l/cyklus)
• Hlučnosť pri umývaní: 49 dB
• Farba panelu: nerez + čierna
• Rozmery v x š x h: 820 x 445 x 570 mm

Úzka umývačka riadu
plne integrovaná
• 6 štandardných programov
• 10 obedových súprav
• Energetická trieda A+
• Účinnosť umývania/sušenia: A/A
• Spotreba energie: 237 kWh/rok (0,83 kWh/cyklus)
• Spotreba vody: 2 800 l/rok (10 l/cyklus)
• Hlučnosť pri umývaní: 49 dB
• Farba panelu: nerez + čierna
• Rozmery v x š x h: 820 x 448 x 570 mm

ADG 321 IX ADG 321

Široká umývačka riadu 
plne integrovaná 
• 1 senzor + 7 štandardných programov
• 14 obedových súprav
• Energetická trieda A++
• Účinnosť umývania/sušenia: A/A
• Spotreba energie: 265 kWh/rok (0,93 kWh/cyklus)
• Spotreba vody: 2 520 l/rok (9,0 l/cyklus)
• Hlučnosť pri umývaní: 46 dB
• Rozmery v x š x h: 820 x 597 x 570 mm

Široká umývačka riadu 
plne integrovaná 
• 1 senzor + 9 štandardných programov
• 14 obedových súprav
• Energetická trieda A++
• Účinnosť umývania/sušenia: A/A
• Spotreba energie: 265 kWh/rok (0,93 kWh/cyklus)
• Spotreba vody: 2 660 l/rok (9,5 l/cyklus)
• Hlučnosť pri umývaní: 43 dB
• Rozmery v x š x h: 820 x 597 x 570 mm

WIO 3T223 PFG E

Široká umývačka riadu 
plne integrovaná 
• 1 senzor + 9 štandardných programov
• 14 obedových súprav
• Energetická trieda A+++
• Účinnosť umývania/sušenia: A/A
• Spotreba energie: 237 kWh/rok (0,83 kWh/cyklus)
• Spotreba vody: 2 520 l/rok (9,0 l/cyklus)
• Hlučnosť pri umývaní: 42 dB
• Rozmery v x š x h: 820 x 597 x 570 mm

WIP 4O32 PG E

€€619 €€589€€429 €€409

€€379 €€499€€369 €€299

€€499 €€359€€469 €€359
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Úzka umývačka riadu 
plne integrovaná 
• 1 senzor + 7 štandardných programov
• 10 obedových súprav
• Energetická trieda A++
• Účinnosť umývania/sušenia: A/A
• Spotreba energie: 211 kWh/rok (0,74 kWh/cyklus)
• Spotreba vody: 2 520 l/rok (9 l/cyklus)
• Hlučnosť pri umývaní: 43 dB
• Rozmery v x š x h: 820 x 448 x 570 mm

ADG 522 X
Úzka umývačka riadu 
s priznaným panelom
• 1 senzor + 7 štandardných programov
• 10 obedových súprav
• Energetická trieda A++
• Účinnosť umývania/sušenia: A/A
• Spotreba energie: 211 kWh/rok (0,74 kWh/cyklus)
• Spotreba vody: 2 520 l/rok (9 l/cyklus)
• Hlučnosť pri umývaní: 43 dB
• Farba panelu: nerez + čierna
• Rozmery v x š x h: 820 x 445 x 570 mm

ADG 522 IX

Úzka umývačka riadu 
s priznaným panelom
• 1 senzor + 6 štandardných programov
• 10 obedových súprav
• Energetická trieda A++
• Účinnosť umývania/sušenia: A/A
• Spotreba energie: 211 kWh/rok 
• Spotreba vody: 2520 l/rok 
• Hlučnosť pri umývaní: 45 dB
• Farba panelu: nerez + čierna
• Rozmery v x š x h: 820 x 448x 570 mm

Úzka umývačka riadu 
plne integrovaná 
• 1 senzor + 6 štandardných programov
• 10 obedových súprav
• Energetická trieda A++
• Účinnosť umývania/sušenia: A/A
• Spotreba energie: 211 kWh/rok 
• Spotreba vody: 2520 l/rok 
• Hlučnosť pri umývaní: 45 dB
• Rozmery v x š x h: 820 x 448x 570 mm

ADG 422 IX ADG 422

Úzka umývačka riadu 
plne integrovaná 
• 5 štandardných programov
• 10 obedových súprav
• Energetická trieda A+
• Účinnosť umývania/sušenia: A/A
• Spotreba energie: 237 kWh/rok 
• Spotreba vody: 2800 l/rok 
• Hlučnosť pri umývaní: 51 dB
• Rozmery v x š x h: 820 x 448x 570 mm

ADG 221

€€429 €€429

€€399 €€399

€€319
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PRANIE
Č i s t á  a  s v i e ž a  b i e l i z e ň
Pre vynikajúci výsledok z prania bielizne sme spojili 
osvedčené technológie prania s ešte intuitívnejším ovládaním. 
Perfektné výkony bez straty času a energie.
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Dokonalá starostlivosť

Výnimočná technológia 6. ZMYSEL rozpozná veľkosť náplne prostredníctvom nasiakavosti bielizne 
a automaticky nastaví zdroje, neustále monitoruje prací cyklus a zabezpečuje optimálny výkon, 
pričom ušetrí až 50 % 1 energie, vody a času.

Vstavané práčky Whirlpool sú vybavené 
technológiou 6. ZMYSEL. Tá je zárukou, 
že každý druh textilu bude perfektne 
vypraný s najnižšou možnou spotrebou 
vody a energie v najkratšom možnom 
čase.

Jednoduché intuitívne ovládanie 
– stačí vybrať program centrálnym 
gombíkom podľa druhu vlákna a práčka 
automaticky nastaví odporúčanú teplotu 
prania, otáčky odstreďovania a celkový 
čas prania. Odporúčané hodnoty môžu 
byť upravené podľa potrieb zákazníka 
a program môže byť doplnený ďalšími 
prídavnými funkciami. Na digitálnom 
displeji sa zobrazuje tá časť pracieho 
cyklu, ktorá práve prebieha a koľko času 
ostáva do konca prania.

ENERGETICKÁ TRIEDA A++
Práčky sú zaradené do úspornej energetickej triedy A++ a dosahujú najvyššiu účinnosť prania A.
Bielizeň je nielen perfektne vypraná, ale pranie je mimoriadne efektívne aj z hľadiska spotreby 
energie, čo uspokojí požiadavky aj tých najnáročnejších zákazníkov.

KAPACITA
Kapacita prania pre model práčky AWOE 0714 
je 7 kg suchej bielizne a pre model AWOC 0614 
je 6 kg suchej bielizne.

JEDINEČNÉ ÚSPORNÉ PROGRAMY
Whirlpool ponúka sériu špeciálnych 
programov, ktoré pomáhajú šetriť 
jednotlivé zdroje podľa potrieb zákazníkov.

Speed 30’
Program pre krátke pranie málo 
znečistenej bielizne už za 30 minút.

Denný 40 °C 
Denný program je navrhnutý tak, 
aby vyhovoval každodenným potrebám 
pre pranie zmiešanej bavlny a syntetických 
vlákien pri 40 °C a to len za 60 minút 
s perfektným výsledkom.

EXKLUZÍVNE PROGRAMY PRE PRANIE ŠPECIÁLNYCH DRUHOV BIELIZNE

Antibakteriálna fáza
Pri programe „Bavlna 80 - 95 °C“, keď ohrievaná voda dosiahne teplotu 65 °C, nastáva fáza Antibacterial – zotrvanie 
na teplote 65 °C po dobu 10 minút, čím sa likviduje viac ako 99 % baktérií. Program je vhodný najmä pre posteľnú 
bielizeň, detské oblečenie alebo akúkoľvek inú bielizeň, ktorá musí byť perfektne sterilná.

Program pre vlnu (Wool)/ Ručné pranie
Vlnené šatstvo označené štítkom Woolmark „machine washable“ (možnosť prať v práčke) alebo „hand wash“ 
(prať v rukách) možno teraz bezpečne oprať v práčke s novými programami, ktoré testovala a schválila spoločnosť 
The Woolmark Company (program Wool a Ručné pranie 40 °). Veľmi pomalé otáčanie v bubne vytvára efekt kolísky, 
ktorý chráni vlnenú a jemnú bielizeň pred mechanickým poškodením pri jej vzájomnom trení.

SYSTÉM WATERSTOP
Toto inteligentné zariadenie proti vytopeniu je navrhnuté tak, aby zabránilo úniku vody z práčky. 
Ihneď pri zaznamenaní úniku vody systém zastaví cyklus prania a prívod vody a vypustí vodu z práčky.

1 Porovnanie medzi maximálnou náplňou a 1 kg náplňou v práčke s funkciou 6. ZMYSEL pri programe Bavlna 60° s funkciou Rapid.

Vstavaná práčka
•  7 kg suchej bielizne
•  1400-0 ot/min.
•  18 základných programov
•  Spotreba energie: 

194 kWh/rok
•  Spotreba vody: 9 900 l/rok
•  Hlučnosť pri praní

/ odstreďovaní: 50/72 dB
•  Rozmery v x š x h: 

820 x 595 x 580 mm

AWOC 0714

Vstavaná práčka
•  6 kg suchej bielizne
•  1400-0 ot/min.
•  18 základných programov
•  Spotreba energie: 

168 kWh/rok
•  Spotreba vody: 9 272 l/rok
•  Hlučnosť pri praní

/ odstreďovaní: 50/72 dB
•  Rozmery v x š x h: 

820 x 595 x 580 mm

AWOC 0614

€€389 €€379
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CHLADNIČKY 
& MRAZNIČKY
V i a c  a k o  i b a  s v i e ž o s ť
Absolútna sviežosť potravín nie je pre nás iba požiadavka, 
je to naše poslanie. Nové chladničky a mrazničky Whirlpool 
využívajú tie najlepšie technológie pre chladenie a mrazenie. 
Predstavujeme inteligentné spotrebiče 
s unikátnymi technológiami 
v extra veľkom prietore.
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Technológia 6. ZMYSEL, 
extra výkon

pre perfektné skladovanie

My vo Whirlpool rozumieme 
potrebám svojich zákazníkov 
a vieme, ako im záleží 
na kvalite života, špeciálne 
ak ide o skladovanie potravín. 
Vďaka našej technológii 6. ZMYSEL 
vytvárame také prostredie, 
aby sme pre každé jedlo poskytli 
ideálne podmienky skladovania.

UNIKÁTNE TECHNOLÓGIE 6. ZMYSEL
FreshControl – dlhodobá čerstvosť, zachovaná chuť a farba
Patentovaná technológia 6. ZMYSEL FreshControl zaručuje, že jedlá zostávajú dlhšie čerstvé 
a vždy si zachovávajú originálnu chuť, farbu a vzhľad. Senzory 6. ZMYSEL neustále monitorujú 
vlhkosť a teplotu v priestore, zaznamenávajú každú zmenu z dôvodu otvárania dverí alebo pridania 
nových potravín do chladničky a zabezpečia okamžitú obnovu pôvodných nastavení. Moderná 
technológia udržiava vnútornú vlhkosť na úrovni 85 %, ktorá je ideálna pre všetky potraviny.

Technológia 6. ZMYSEL FreezeControl v mrazničke minimalizuje výkyvy vnútornej teploty 
a zároveň chráni skladované zmrazené potraviny pred povrchovým čiastočným omrazením, 
aby si zachovali pôvodnú kvalitu aj po rozmrazení.

Technológie mrazničiek
TOTAL NOFROST – PERFEKTNÁ VNÚTORNÁ CIRKULÁCIA
Kombinované chladničky Whirlpool Total NoFrost predstavujú kompletnú beznámrazovú 
technológiu chladenia pre skladovanie jedla. Studený vzduch, generovaný ventilačným 
systémom, je distribuovaný Multifl ow jednotkou do celého priestoru chladničky a mrazničky. 
Starostlivo umiestnené distribučné otvory sú navrhnuté tak, aby v celom priestore bolo dosiahnuté 
rovnomerné prúdenie vzduchu aj v tých najťažšie prístupných miestach, ako sú horné časti 
chladničky a priečinky vo dverách. Ventilačným systémom s elektronickou reguláciou je 
v chladničke aj mrazničke rýchlo dosiahnutá ideálna teplota. Automatické odmrazovanie 
mrazničky bráni nadmernej tvorbe námrazy a znižuje spotrebu elektrickej energie.

BEZNÁMRAZOVÉ RIEŠENIE STOPFROST 
kumuluje námrazu na špeciálnej 
doske / kolektore v hornej časti mrazničky 
kombinovanej chladničky, čím zabraňuje 
vytváraniu námrazy po jej vnútorných 
stenách a na samotných potravinách. 
Odstraňuje tak problém s pravidelným 
odmrazovaním spotrebiča. Odmrazenie 
zaberie len 1 minútu a to odmontovaním 
kolektora námrazy a jeho opláchnutím 
pod tečúcou vodou. Zbavenie sa námrazy 
naozaj nebolo nikdy také jednoduché!

LESSFROST - NEVIDITEĽNÁ NÁMRAZA
Nový výparník je skrytý do vnútorných 
bočných stien mrazničky, čím sa 
minimalizuje tvorba námrazy. Už žiadne 
mraziace rošty medzi zásuvkami mrazničky! 
Mraziace rošty sú nahradené sklenenými 
poličkami, tým vytvárame väčší priestor 
pre skladovanie potravín. Zároveň nová 
technológia mrazenia uľahčuje čistenie 
mrazničky. 

NAJLEPŠIA ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ 
Energetická trieda A+++ predstavuje úsporu až 48 % a modely v triede A++ usporia 
až 25 % energie oproti modelom v triede A+. 1

1 na základe EEI
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Viac priestoru pre všetko

VŠETKO MÁ SVOJE MIESTO
S hrdosťou predstavujeme novú 
kombinovanú chladničku s technológiou 
6. ZMYSEL FreshControl Space400 
s kapacitou až 400 litrov, najväčšiu 
na trhu vstavaných chladničiek! Whirlpool 
Space400 je skutočná revolúcia v oblasti 
chladničiek, kde je priestor pre všetko 
a všetko si nájde svoje miesto. 
Space400 poskytuje zákazníkovi 400 l 
mega kapacity, o 40 % viac ako štandardná 
vstavaná chladnička. Space400 sa 
vyrába v šírke 70 cm, inštaluje sa do 
skrine s vonkajším rozmerom 75 cm. 
Otváranie dverí chladničky je pomocou 
koľajničkového systému.

DOTYKOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
Špičková technológia pre intuitívne ovládanie.

PRÉMIOVÉ LED OSVETLENIE
Prémiové LED osvetlenie osvetľuje každý kút chladničky tak, 
aby bol zabezpečený dokonalý prehľad skladovaných potravín.

POLIČKA NA FĽAŠE
Integrovaný držiak na fľaše umožňuje skladovať fľaše 
vo vodorovnej polohe, v ktorej zaberajú menej miesta. 
Sklenená polička zároveň slúži na bežné ukladanie potravín.

DVA DRUHY ZÁSUVIEK
Maximálnu fl exibilitu a priestor ponúkajú zásuvky 
na ovocie a zeleninu alebo vybrané potraviny. 
V spodnej časti chladničky sa nachádza veľká zásuvka, 
s až o 20 % väčším objemom ako štandardná, 
vybavená prepážkou 1 s malým skladovacím priestorom 
pre drobné ovocia ako napr. maliny, hrozno a pod. 
Nad veľkou zásuvkou sú umiestnené dve menšie zásuvky 
pre skladovanie ďalších potravín.

Vyššia kapacita 
v rovnakom priestore

Už žiaden nevyužitý priestor v skrini nad chladničkou! Prinášame riešenie 
pre dokonalé využitie štandardnej výšky nábytkovej skrine pre chladničku 
novými modelmi kombinovanej chladničky s výškou 2 metre. 

ELEGANTNÝ VZHĽAD, 
INTUITÍVNE OVLÁDANIE
Nový dotykový ovládací panel pre jednoduché 
a intuitívne nastavenie funkcií so spätnou 
informáciou pre zákazníka, biele LED osvetlenie 
vnútorného priestoru a nerezové prvky na 
poličkách a priečinkoch reprezentujú moderný 
štýl a hi-tech vyhotovenie spotrebiča. 1

LED OSVETLENIE
Vnútorné LED osvetlenie je atraktívny a vysoko 
funkčný prvok pre chladničku. Technológia LED 
osvetlenia zabezpečuje bezchybnú viditeľnosť 
vo vnútri chladničky rovnomerným rozptýlením 
sveta. LED osvetlenie je dvakrát jasnejšie a 
spotrebuje štyrikrát menej energie. Chladničky sú 
vybavené buď jedným centrálnym alebo štyrmi 
bočnými svetlami. 1

MAXIMÁLNE VYUŽITIE 
VNÚTORNÉHO PRIESTORU
Revolučný elegantný dizajn interiéru chladničky 
umožňuje úplnú fl exibilitu pri skladovaní potravín 
– súčasťou chladiaceho priestoru sú prestaviteľné 
poličky, držiak fl iaš alebo veľká zásuvka na 
zeleninu, ktorá je vo vybraných modeloch 
vybavená vyberateľnou prepážkou na rozdelenie 
priestoru podľa potreby. 

Aj priestor mrazničky je vybavený veľkou 
zásuvkou, malé a chúlostivé kúsky potravín, 
ako sú napríklad nanuky, si nájdu svoj priestor 
v hornej plytkej zásuvke. Touto úpravou 
vnútorného priestoru mrazničky zákazník 
získava väčší prehľad v mrazničke a priestor 
pre skladovanie aj veľmi objemných potravín. 
Výhodou novej konštrukcie mrazničky sú 
sklenené poličky, na ktoré sa môžu ukladať balené 
potraviny priamo bez použitia zásuviek, čím sa 
zvyšuje využiteľná kapacita vnútorného priestoru 
pre skladovanie zmrazených potravín.

1 v závislosti od modelu. 1 v závislosti od modelu.
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Supreme Side by Side

Predstavujeme nový set vstavanej chladničky a mrazničky pre riešenie Side by Side. 

DVA SPOTREBIČE, DVOJITÁ KAPACITA
Jednodverová monoklimatická chladnička je doplnená zásuvkou mrazničkou s celkovou využiteľnou kapacitou 
oboch spotrebičov až 521 l. Chladnička aj mraznička sú vybavené najvyššími technológiami 6. ZMYSEL 
a ponúkajú maximálny komfort pre bezpečné skladovanie potravín.

UNIKÁTNE TECHNOLÓGIE 6. ZMYSEL

FreshControl
pre dlhodobú
sviežosť
potravín
v chladničke.

FreezeControl
Zachovaná
čerstvosť
mäsa aj
po rozmrazení.

NoFrost
Beznámrazová
vnútorná
cirkulácia
chladného
vzduchu.

ShockFreeze
Najlepšia 
technológia 
pre rýchle 
zmrazovanie jedla. 
Špeciálny priestor 
rýchleho mrazenia 
je vybavený 
ventilátormi, 
vďaka ktorým sú 
2 kg čerstvého jedla 
zmrazené už za 
4 hodiny, 
čo predstavuje 
3-násobnú rýchlosť 
zmrazovania oproti 
štandardným 
mrazničkám.

CHLADNIČKA
Monoklimatická chladnička s automatickým odmrazovaním má kapacitu 318 l. Sklenené poličky sú prestaviteľné 
a horná polička je vybavená aj držiakmi pre uchytenie fl iaš, ktoré sa skladujú vo vodorovnej polohe. Priečinky vo dverách 
možno podľa potreby presunúť do inej úrovne, horný priečinok je predučený pre skladovanie masla a je doplnený 
krytom pre udržanie vyššej teploty vo vyhradenom priestore oproti teplote v chladničke.

Perfektné osvetlenie pre celý vnútorný priestor 
Vnútorné osvetlenie predstavuje pre chladničku 
vysoko funkčný prvok. Nová technológia LED osvetlenia 
zaručuje dokonalú viditeľnosť vo vnútri chladničky 
s rovnomerným rozptýlením svetla. Tento systém znásobuje 
intenzitu osvetlenia, pričom spotreba energie je 4 krát nižšia. 

Prémiové vnútorné detaily
Spoločnosť Whirlpool prepracovala aj detail krytu ventilátora 
a senzoru. Vďaka prevládajúcej bielej farbe a povrchovej úprave 
nové kryty dokonale harmonizujú s ostatnými prémiovými 
časťami interiéru chladničky.

Dve zásuvky na ovocie a zeleninu
Prémiové zásuvky s vysokou robusnosťou poskytujú maximálny 
priestor pre bezpečné skladovanie ovocia a zeleniny. Vybavené 
sú vodiacimi lištami pre hladkú a stabilnú manipuláciu.

MRAZNIČKA
Kapacita zásuvkovej mrazničky je 203 litrov. Vybavená je 
6 zásuvkami a v hornej časti 2 priečinkami pre zmrazovanie 
so sklápacími dvierkami. Ovládanie na dotykovom displeji 
je velmi jednoduché a intuitívne, na displeji sa zobrazujú 
nastavené funkcie a teplota mrazničky. Pre dokonalý prehľad 
obsahu mrazničky slúži LED osvetlenie, umiestnené 
pod ovládacím panelom v hornej časti skrine.
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SP40 801 EU SP40 800 EU
Kombinovaná 
vstavaná chladnička
– super extra objem, šírka 70 cm
•  Elektronické ovládanie, 6. ZMYSEL Fresh Control

+ displej pre nastavenie teplôt a funkcií
•  LED osvetlenie
•  Nízkonámrazové riešenie StopFrost
•  Využiteľný objem /ch+m: 400 l /299+101 l
•  Spotreba energie: 328 kWh/rok
•  Hlučnosť 35 dB
•  Rozmery: v x š x h: 1935 x 690 x 545 mm
•  Inštalácia nábytkových dverí: posuvné koľajničky

Kombinovaná 
vstavaná chladnička
– super extra objem, šírka 70 cm
•  Elektronické ovládanie, 6. ZMYSEL Fresh Control

+ displej pre nastavenie teplôt a funkcií
•  LED osvetlenie
•  Nízkonámrazové riešenie LessFrost
•  Využiteľný objem /ch+m: 400l /299+101 l
•  Spotreba energie: 328 kWh/rok
•  Hlučnosť 35 dB
•  Rozmery: v x š x h: 1935 x 690 x 545 mm
•  Inštalácia nábytkových dverí: posuvné koľajničky

Kombinovaná 
vstavaná chladnička 
– extra objem
•  Elektronické ovládanie, 6. ZMYSEL Fresh Control

+ displej pre nastavenie teplôt a funkcií
•  LED osvetlenie
•  Nízkonámrazové riešenie StopFrost
•  Využiteľný objem / ch+m: 308 l / 228+80 l
•  Spotreba energie: 247 kWh/rok
• Hlučnosť: 35 dB
• Rozmery v x š x h: 1935 x 550 x 550 mm
•  Inštalácia nábytkových dverí:

posuvné koľajničky

* Vstavaná
kombinovaná chladnička 
s najväčším objemom na trhu

* Vstavaná
kombinovaná chladnička 
s najväčším objemom na trhu

* Vstavaná
kombinovaná chladnička 
s najväčším objemom na trhu

* Vstavaná
kombinovaná chladnička 
s najväčším objemom na trhu

ART 9811/A++SF
*

Kombinovaná 
vstavaná chladnička 
– extra objem
•  Elektronické ovládanie, 6. ZMYSEL Fresh Control

+ displej pre nastavenie teplôt a funkcií
• Nízkonámrazové riešenie LessFrost
•  LED osvetlenie
•  Využiteľný objem / ch+m: 308 l / 228+80 l
•  Spotreba energie: 314 kWh/rok
• Hlučnosť: 35 dB
• Rozmery v x š x h: 1935 x 550 x 550 mm
•  Inštalácia nábytkových dverí: 

posuvné koľajničky

ART 9810/A+

*

Kombinovaná 
vstavaná chladnička 
– extra objem
•  Elektronické ovládanie, 6. ZMYSEL
• Nízkonámrazové riešenie LessFrost
•  LED osvetlenie
•  Využiteľný objem / ch+m: 308 l / 228+80 l
•  Spotreba energie: 314 kWh/rok
• Hlučnosť: 35 dB
•  Rozmery: v x š x h: 1935 x 540 x 550 mm

ART 9610/A+

*

Kombinovaná 
vstavaná chladnička 
s NoFrost mrazničkou 
a zásuvkou Activ0° 
•  Elektronické ovládanie, 6. ZMYSEL Fresh Control

+ displej pre nastavenie teplôt a funkcií
•  Nízkoteplotná zásuvka Activ0°

– na skladovanie mäsa a rýb 
•  Technológia 6. ZMYSEL + Fresh Control udržuje 

ideálnu teplotu a vlhkosť
• LED osvetlenie
•  Beznámrazové riešenie NoFrost
• Využiteľný objem / ch+m: 258 l / 195+63 l
•  Spotreba energie: 309 kWh/rok
• Hlučnosť: 38 dB
•  Rozmery v x š x h:1770 x 540 x 545 mm
•  Inštalácia nábytkových dverí: posuvné koľajničky

ART 883/A+/NF/1

Kombinovaná 
vstavaná chladnička
•  Elektronické ovládanie, 6. ZMYSEL Fresh Control
• LED osvetlenie
•  Nízkonámrazové riešenie StopFrost
•  Využiteľný objem /ch+m: 275l /195+80l
•  Spotreba energie: 235 kWh/rok
•  Hlučnosť 35 dB
•  Rozmery: v x š x h: 1770 x 540 x 545 mm
•  Inštalácia nábytkových dverí: posuvné koľajničky

ART 1176/A++ SF

Kombinovaná 
vstavaná chladnička 
s No Frost mrazničkou
•  Elektronické ovládanie + displej pre nastavenie 

teplôt a funkcií
•  Technológia 6. ZMYSEL + Fresh Control udržuje 

ideálnu teplotu a vlhkosť
• LED osvetlenie
•  Beznámrazové riešenie NoFrost
• Využiteľný objem / ch+m: 264 l / 201+63 l
•  Spotreba energie: 312 kWh/rok
• Hlučnosť: 38 dB
• Rozmery v x š x h: 1770 x 540 x 545 mm

Kombinovaná 
vstavaná chladnička 
s No Frost mrazničkou
•  Elektronické ovládanie + displej pre nastavenie 

teplôt a funkcií
•  Technológia 6. ZMYSEL + Fresh Control udržuje 

ideálnu teplotu a vlhkosť
•  LED osvetlenie
•  Beznámrazové riešenie NoFrost
• Využiteľný objem / ch+m: 300l / 237+63 l
•  Spotreba energie: 309 kWh/rok
• Hlučnosť: 38 dB
•  Rozmery v x š x h:

1935 x 540 x 545 mm

ART 459/A+/NF/1

ART 9620 A+ NF
Kombinovaná 
vstavaná chladnička
•  Elektronické ovládanie, 6. ZMYSEL Fresh Control
• LED osvetlenie
•  Nízkonámrazové riešenie StopFrost
•  Využiteľný objem /ch+m: 275l /195+80l
•  Spotreba energie: 235 kWh/rok
•  Hlučnosť 35 dB
•  Rozmery: v x š x h: 1770 x 540 x 545 mm

ART 6711/A++SF

*

Kombinovaná 
vstavaná chladnička
•  Elektronické ovládanie, 6. ZMYSEL
•  LED osvetlenie
• Nízkonámrazové riešenie LessFrost
•  Využiteľný objem /ch+m: 275l /195+80l
•  Spotreba energie: 235 kWh/rok
•  Hlučnosť 35 dB
•  Rozmery: v x š x h: 1770 x 540 x 545 mm
•  Inštalácia nábytkových dverí: posuvné koľajničky

ART 6611/A++
Kombinovaná 
vstavaná chladnička
•  Elektronické ovládanie, 6. ZMYSEL
•  LED osvetlenie
• Nízkonámrazové riešenie LessFrost
•  Využiteľný objem /ch+m: 275l /195+80l
•  Spotreba energie: 235 kWh/rok
•  Hlučnosť 35 dB
•  Rozmery: v x š x h: 1770 x 540 x 545 mm

ART 6610/A++

€€849 €€729€€749 €€559

€€779 €€589€€649 €€589

€€499€€569 €€499€€519
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Kombinovaná 
vstavaná chladnička
•  Mechanické ovládanie
• Využiteľný objem / ch+m: 275 / 195+80l
•  LED osvetlenie
• Nízkonámrazové riešenie LessFrost
•  Spotreba energie: 299 kWh/rok
• Hlučnosť: 35 dB
• Rozmery v x š x h: 1770 x 540 x 545 mm
•  Inštalácia nábytkových dverí: posuvné koľajničky

ART 6503/A+ ARG 18480 A+
Kombinovaná 
vstavaná chladnička
•  Využiteľný objem / ch+m: 275 l / 195+80 l
•  LED osvetlenie
• Nízkonámrazové riešenie LessFrost
•  Spotreba energie: 299 kWh/rok
• Hlučnosť: 35 dB
• Rozmery v x š x h: 1770 x 540 x 545 mm

ART 6501/A+

ARG 18470 A+Side by Side
odporúčané kombinácie

Mrazničky:

AFB 1842 A++ Shock F
AFB 1840 A+

Chladničky:

ARG 18081 A++
ARG 18480 A+
ARG 18470 A+
ARG 18070 A+

Jednodverová 
beznámrazová mraznička
• Elektronické ovládanie, 6. ZMYSEL NoFrost
• Priečinok pre supermrazenie Shock Freezer
• Využiteľný objem mrazničky: 203 l
• Spotreba energie / en. trieda: 237 kWh/rok/ A++
• Kapacita zmrazovania: 22,0 kg
• Odolnosť pri výpadku prúdu: 23 h
• Rozmrazovanie mrazničky: automatické
• Hlučnosť: 38 dB
• Rozmery v x š x h: 1771 x 540 x 545 mm
•  Inštalácia nábytkových dverí: posuvné koľajničky

Jednodverová 
beznámrazová mraznička
• Elektronické ovládanie, 6. ZMYSEL NoFrost
• Využiteľný objem mrazničky: 210 l
• Spotreba energie / en. trieda: 308 kWh/rok/ A++
• Kapacita zmrazovania: 19,0 kg
• Odolnosť pri výpadku prúdu: 23 h
• Rozmrazovanie mrazničky: automatické
• Hlučnosť: 39 dB
• Rozmery v x š x h: 1771 x 540 x 545 mm
•  Inštalácia nábytkových dverí: posuvné koľajničky

AFB 1842 A++ Shock F AFB 1840 A+ 

Jednodverová
monoklimatická chladnička
• Elektronické ovládanie, 6. ZMYSEL Fresh Control
• LED osvetlenie
• Využiteľný objem chladničky: 318 l
• Spotreba energie: 115 kWh/rok
• Hlučnosť 35 dB
• Rozmery: v x š x h: 1771 x 540 x 545 mm
•  Inštalácia nábytkových dverí: posuvné koľajničky

Jednodverová chladnička
s výparníkom
• Elektronické ovládanie, 6. ZMYSEL Fresh Control
• LED osvetlenie
• Využiteľný objem /ch+v: 292 l / 262+30 l
• Spotreba energie: 280 kWh/rok
• Hlučnosť 35 dB
• Rozmery: v x š x h: 1771 x 540 x 545 mm
•  Inštalácia nábytkových dverí: posuvné koľajničky

ARG 18081 A++

Jednodverová 
monoklimatická chladnička
• Elektronické ovládanie, 6. ZMYSEL Fresh Control
• LED osvetlenie
•  Využiteľný objem ch: 318 l
•  Spotreba energie: 147 kWh/rok
•  Hlučnosť 35 dB
•  Rozmery: v x š x h: 1771 x 540 x 545 mm
•  Inštalácia nábytkových dverí: posuvné koľajničky

Jednodverová chladnička
s výparníkom
• Elektronické ovládanie, 6. ZMYSEL Fresh Control
• LED osvetlenie
•  Využiteľný objem chladničky: 290 l
•  Spotreba energie: 281 kWh/rok
•  Hlučnosť 35 dB
•  Rozmery: v x š x h: 1771 x 540 x 545 mm
•  Inštalácia nábytkových dverí: posuvné koľajničky

ARG 18070 A+

€429 €€409 €€639 €€599

€€549 €€519

€€899 €€739
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Jednodverová 
monoklimatická 
chladnička
•  Mechanické ovládanie
•  Osvetlenie žiarovkou
•  Využiteľný objem: 130 l
•  Spotreba energie: 118 kWh/rok
•  Hlučnosť: 39 dB
•  Rozmery v x š x h: 872 x 540 x 545 mm

Jednodverová 
monoklimatická 
chladnička
•  Elektronické ovládanie, 6. ZMYSEL
•  LED osvetlenie
•  Využiteľný objem chladničky: 210 l
•  Spotreba energie: 132 kWh/rok
•  Hlučnosť 35 dB
•  Rozmery: v x š x h: 1220 x 545 x 550 mm

Jednodverová chladnička
s výparníkom
•  Elektronické ovládanie, 6. ZMYSEL
•  LED osvetlenie
• Využiteľný objem / ch+v: 191 l / 173+18 l
•  Spotreba energie: 218 kWh/rok
•  Hlučnosť 36 dB
•  Rozmery: v x š x h: 1220 x 545 x 550 mm

Jednodverová chladnička
s výparníkom
•  Mechanické ovládanie
•  Osvetlenie žiarovkou
• Využiteľný objem: 120 l
•  Spotreba energie: 180 kWh/rok
•  Hlučnosť 39 dB
•  Rozmery: v x š x h: 872 x 540 x 545 mm

ARG 451/A+

ARG 718/A+/1 ARG 8612/A+

ARG 450/A+

AFB 9720 A+
Vinotéka pre dlhodobé 
skladovanie vína, 
dizajn CUBE FUSION
•  Využiteľný objem: 83 l, Kapacita 36 fliaš
•  Spotreba energie: 142 kWh/rok
•  Hlučnosť: 42 dB
•  Drevené poličky, nerezová rukoväť,
•  Sklenená výplň dverí, nerezový rám
•  Rozmery v x š x h (mm): 687 x 560 x 555 mm

Pozn.: vinotéka je vybavená pevnými pravými 
závesmi (pri pohľade na spotrebič), pri tomto 
modeli nie je možná zámena otvárania dverí

ARC 229

Jednodverová 
chladnička 
s výparníkom 
pod pracovnú dosku
•  Využiteľný objem / ch+m: 129 l / 111+18 l
•  Spotreba energie: 183 kWh/rok
•  Hlučnosť: 38 dB
•  Rozmery v x š x h: 815 x 596 x 545 mm

Jednodverová 
monoklimatická 
chladnička 
pod pracovnú dosku
•  Využiteľný objem: 146 l
•  Spotreba energie: 120 kWh/rok
•  Hlučnosť: 37 dB
•  Rozmery v x š x h: 815 x 596 x 545 mm

ARG 913/A+ARZ 005/A+

Dvojdverová chladnička 
s mrazničkou
•  Využiteľný objem / ch+m: 220 l / 178+42 l
•  Spotreba energie: 252 kWh/rok
•  Hlučnosť: 35 dB
•  Rozmery v x š x h: 1441 x 540 x 545 mm

ART 380/A+ KYL/FRYS WP

Jednodverová 
beznámrazová mraznička
• Elektronické ovládanie, 6. ZMYSEL
• Využiteľný objem mrazničky: 100 l
• Spotreba energie / en. trieda: 202 kWh/rok/ A++
• Kapacita zmrazovania: 12,0 kg
• Odolnosť pri výpadku prúdu: 20 h
• Rozmrazovanie mrazničky: ručné
• Hlučnosť: 394 dB
• Rozmery v x š x h: 872 x 540 x 545 mm
•  Inštalácia nábytkových dverí: posuvné koľajničky

mini Side by Side
odporúčané kombinácie

Mraznička: Chladničky:

AFB 9720 A+ ARG 451/A+
 ARG 450/A+

€€349 €€339€€369 €€349

€€249 €€329€€269

€€999€€349
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Pre zabezpečenie správneho vetrania v prípade, že dolná časť skrinky je spredu uzatvorená, 
odporúčame ponechať v dolnej časti skrinky otvor s mriežkou (viď.obr.). Kuchynský nábytok, 
ktorý je v priamom kontakte so spotrebičom musí byť odolný voči vysokým teplotám 
– min. 90 °C (IEC 60 335-2-6).
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Platí pre všetky modely rúr AKZM, AKZ9, AKP 
pri inštalácii do vysokej skrine

AMW 850, 836, 808, 506

AKZM 8420, 8383, 
6690, 6630, 6600, 6540, 

AMW 730, 439, 435, 423, 4200, 4100

Platí pre všetky modely rúr AKZM, AKZ9, AKP 
pri inštalácii pod pracovnú dosku

AMW 715, 755, 808, 
831, 836, 850, 
7096, 7032, 7031

(platí pre zabudovanie 
do komínovej zostavy 
nad iný spotrebič)

AKZ9 6270, 6230
OAKZ9 6200

AMW 730, 439, 435, 423, 4200, 4100

AKP 7460, 745, 742, 738,
462, 461, 459, 458, 295, 288, 244

AMW 9605 AMW 698, 599* AMW 1601, 1401*
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Nastavenie sklonu dverí
6 7 8

• Priskrutkujte spotrebič k pracovnej doske kuchynskej linky

MONTÁŽNE POSTUPYMONTÁŽNE SCHÉMY
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ARG 18480, 180470, 18081, 18070
AFB 1842, 1840

ARG 451, 450
AFB 9720

ARG 8612, 718 Montáž závesov „Setmo Plus“
Pre chladničky ARZ 005/A+, ARG 913/A+ 
a mrazničku AFB 828/A+

Nastavenie dvierok
voči ostatným dvierkam

Montáž vetracej mriežky

ARZ 005, ARG 913

ARC 229 ART 380

1

•  Nábytkové dvere umiestnite 
na konzolu

•  Na pripravené skrutky umiestnite 
držiaky dverí a odstráňte 
ochranný papier z obojstrannej 
lepiacej pásky

•  Tlakom prilepte nábytkové dvere 
na držiaky

3

•  Držiaky dverí zafi xujte skrutkami 
z vnútornej strany 

•  Pri fi xácii dverí demontujte 
montážnu konzolu

4

•  Excentrickými skrutkami 
vyrovnajte líniu dverí 
s ostatnými dverami skriniek

•  Nastavenie zafi xujte dotiahnutím 
montážnych skrutiek

5

2
•  Na spodnú hranu dverí namontujte 

montážnu konzolu pre uchytenie 
nábytkových dverí

•  Hrana konzoly musí byť 
vo vodorovnej polohe s hranou 
dverí vedľajších skriniek

•  Pri výške sokla 100 mm (výška pracovnej dosky 820 mm) 
alebo 150 mm (výška pracovnej dosky 870 mm) 
namontujte vetraciu mriežku a krycí sokel bez úpravy

•  Pri výške sokla nad 100 mm 
(výška pracovnej dosky 820mm) 
alebo nad150 mm (výška pracovnej dosky 
870 mm) pred montážou vetracej mriežky 
je potrebné vyrezať otvor a upraviť sokel

•  Pomocou prestavenia nožičiek vyrovnajte spotrebič do vodorovnej polohy
•  Spotrebič umiestnite na miesto v kuchynskej linke
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PRÍSLUŠENSTVO K ZAKÚPENIU (ALEBO PRE VÝMENU)MONTÁŽNE SCHÉMY

A

B C

D

1

2

•  Rozmery skrinky musia odpovedať rozmerom 
spotrebiča (viď. rozmerové náčrty spotrebičov)

•  Spotrebič umiestnite 
do vodorovne postavenej skrinky

3

•  Na hranu dverí chladničky do označených otvorov 
namontujte držiaky posuvných líšt

4

•  Do držiaku na dverách 
chladničky vložte posuvnú 
lištu a priskrutkujte ju 
na vnútornú stranu 
nábytkových dverí skrinky (A)

•  Zafi xujte chladničku do skrin-
ky v hornej časti (B) o strop, 
na bočných stenách (C) 
a v dolnej časti skrine (D)

5

•  Vyrovnajte vzdialenosť  chladničkových dverí 
od ostatných skriniek linky

•  Zafi xujte držiaky posuvných líšt

6

•  Obj. číslo 4819 310 39255

•  Namontujte krytky montážnych otvorov
•  Namontujte sokel chladničky

7

•  Zabezpečte dostatočné vetranie 
cez sokel linky

•  Zabezpečte odvetrávanie 
skrine zadnou stenou

Konštrukcia skrinky pre montáž chladničky Elektrické rúryMontážna sada dverí

Mikrovlnné rúry

Odsávače pár

Kód Popis Vhodný pre modely

AKB 000-1 / 484000008782 Uhlíkový fi lter / 2 ks AKR 747 IX, AKR 749 IX, AKR 749 WH, AKR 749 NB 

CHF 303-1 / 484000008581 Uhlíkový fi lter WSLESS 66 AS X 

CHF 15-1 / 484000008575 Uhlíkový fi lter AKR 759 IX, AKR 474 IXL, WHF 66 AM X, AKR 951/1 IX, AKR 746 IX, WHF 96 AM X, WHF 66 AM X

CFW 020-1 / 484000008571 Uhlíkový fi lter – umývateľný, pre viacnásobné použitie

AKR 759 IX, AKR 474 IXL, WHF 66 AM X, AKR 951/1 IX, AKR 746 IX, WHF 96 AM X, WHF 66 AM X/ 480122101279 Mriežka uhlíkového fi ltra

/ 481231038959 Plastová bajonetová skrutka (potrebné zakúpiť 2 ks)

CHF 28-1 / 484000008576 Uhlíkový fi lter WSLCSE 65, WSLCSE 55 

CHF 210-1 / 484000008579 Uhlíkový fi lter AKR 648 IX, AKR 916 IX, AKR 551 

CHF 57 / 484000008824 Uhlíkový fi lter / 2 ks AKR 039 G BL, AKR 037 G BL, AKR 036 G BL, AKR 809 MR, AKR 808 BK, WHVP 63 LT W

Kód Popis Vhodný pre modely

GR 13 / 481010635612 Grilovacia mriežka AKZM 8380, 6600, 6690, 6630, 8480, 8420, 6540; AKZ9 6220, 6230, 6270; OAKZ9 6200 CS IX

GR 131 / 481010657433 Grilovacia mriežka AKP 745, 458, 7460, 295, 745, 288, 742, 462, 461, 738, 459, 244

FPB 23 / 481010657928 Hlboký plech (40 mm) - smaltovaný čierny AKZM 8380, 6600, 6690, 6620, 6630 

BTB 23 / 481010657929 Plytký plech (20 mm) - smaltovaný čierny AKZM 8380, 6600, 6690, 6620, 6630 

FPG 23 / 481010674817 Hlboký plech - smaltovaný šedý AKZM 8480, 8420; AKZ9 6220, 6230, 6270; OAKZ9 6200 CS IX

FPG 39 / 481010764532 Hlboký plech - smaltovaný šedý AKP 745, 458, 7460, 295, 742, 462, 461, 738, 459 

BTG 39 / 481010764531 Plytký plech - smaltovaný šedý AKP 745, 458, 7460, 295, 742, 462, 461, 738, 459 

BTG 23 / 481010674818 Plytký plech - smaltovaný šedý AKZM 8480, 8420; AKZ9 6220, 6230, 6270; OAKZ9 6200 CS IX

SLP 232 / 484000001162 Výsuvné koľajničky na 2 plechy (nacvakávacie)
AKZM 8380, 6600, 6690, 6630, 8480, 8420, 6540; AKP 745, 458, 7460, 295, 742, 462, 461, 738, 459, 
AKZ9 6220, 6230, 6270; OAKZ9 6200 CS IX

SLF 234 / 484000001147 Výsuvné koľajničky na 3 plechy (2 čiastočný + 1 plnovýsuv) AKZM 8380, 6600, 6690, 6630, 8480, 8420, 6540 

KAG 31 / 481931018468 Sada katalytických panelov AKP 472, 461, 462 

KAG 35 / 484000000270 Sada katalytických panelov AKZM 6540, 6630, 6600, 8380 

Kód Popis 

AVM 285 / 484000000964 Crisp tanier na koláč XXL, priemer 28 cm / hĺbka 5,5 cm

AVM 305 / 480131000085 Crisp tanier, priemer 30,5 cm / hĺbka 2,5 cm

AVM 250 / 480131000083 Crisp tanier, priemer 25 cm / hĺbka 2,5 cm

AVM 190 / 480131000081 Crisp tanier na koláč, priemer 19 cm / hĺbka 5,7 cm

AVM 141 / 481949878366 Držiak Crisp taniera

STM 008 / 482000013392 Štvorcový parný hrniec Leonardo

TMB 301 / 484000008833 Plech na pečenie do multifunkčných mikrovlnných rúr
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MIKROVLNENIE

Systém distribúcie mikrovĺn 3D
Tento revolučný systém zabezpeču-
je rovnomerné prúdenie vzduchu 
prostredníctvom trojrozmerného 
rozvádzania mikrovĺn. Jedlo sa vždy 
uvarí rovnomerne a dôkladne.

Mikrovlnný ohrev
Ohrev mikrovlnami pre bežné varenie, 
ohrievanie a rozmrazovanie jedál.

Vysokovýkonný GRIL
Pre grilovanie mäsa a zapekanie 
zeleniny, zemiakov a pod.

COMBI GRIL
Kombinácia grilu s mikrovlnným ohre-
vom pre prípravu gratinovaných jedál, 
lasagní, hydiny, či pečených zemiakov.

JET DEFROST
Výnimočne rýchle a rovnomerné 
rozmrazovanie vďaka systému 
3D distribúcie mikrovĺn. Jednoducho 
zvoľte druh jedla, nastavte hmotnosť 
a stlačte tlačidlo ŠTART

Funkcia CRISP™
Jedinečný tanier CRISP™, systém 
3D distribúcie mikrovĺn, vysokovýkon-
ný gril a rotácia taniera pracujú súčin-
ne pre dosiahnutie vysokých teplôt 
potrebných na upečenie a usmaženie 
chrumkavých jedál len za niekoľko 
minút. Výsledkom je dokonale upe-
čené jedlo ako v tradičnej rúre, ale za 
kratší čas a bez potreby predohrevu.

FORCED AIR / FORCED AIR COMBI
Proces zabezpečujúci distribúciu 
horúceho vzduchu pre dokonale 
rovnomerné výsledky prípravy jedál. 
Vzduchové otvory v rohoch zadnej 
steny rovnomerne rozvádzajú prúdy 
horúceho vzduchu vo vnútri rúry 
a zabraňujú rozvareniu alebo nerov-
nomernému zhnednutiu. Teplovzduš-
né pečenie môže byť kombinované 
s mikrovlnných výkonom - výsledok 
pečenia je ako z tradičnej rúry ale 
s rýchlosťou mikrovlnnej rúry, alebo 
tiež v kombinácii s grilom pre silnejšie 
pripekanie.

STEAM
Rýchla, zdravá príprava jedál na pare 
so špeciálne navrhnutou parnou 
nádobou a predprogramovaným 
nastavením pre zemiaky / koreňovú 
zeleninu, bežnú zeleninu, mrazenú 
zeleninu a ryby, ktorá zabezpečí 
dokonalé výsledky. Jednoducho pri-
dajte do paráka vodu a potom zvoľte 
triedu potravín a hmotnosť.

Rýchly predohrev.
Pre rýchly predohrev rúry 
na pracovnú teplotu.

CHLADENIE / MRAZENIE

Beznámrazový systém NoFrost
zabezpečuje rovnomerné a dokonalé 
prúdenie vzduchu  vo vnútri chlad-
ničky a mrazničky pri kombinovaných 
chladničkách, alebo mrazničky pri 
skriňovej mrazničke. Znižuje vnútornú 
vlhkosť a zamedzuje tvorbe námrazy. 
Nútenácirkulácia zvyšuje kvalitu ucho-
vávania potravín a zvyšujekomfort 
využívania spotrebiča – jednoduchá 
údržba, žiadne rozmrazovanie!

Kompresor + elektroventil.
Elektroventil v kombinácii s kompreso-
rom zabezpečuje cirkuláciu chladiacej 
zmesi do chladiaceho okruhu chlad-
ničky a mrazničky. Činnosť kompreso-
ra a ventilu je riadená automaticky.

Údaj o počte kompresorov

Údaj o počte termostatov

Systém MULTIFLOW
Rovnomerne distribuuje chladný 
vzduch v celom vnútornom priestore 
chladničky a súčasne so senzormi 
6. ZMYSEL FreshControl ho usmerňuje 
do tých priestorov, kde je to práve 
potrebné, čím optimalizuje celkovú 
spotrebu energie.

Superchladenie
Použitie tejto funkcie sa odporúča pri 
vložení veľmi veľkého množstva potra-
vín do chladiaceho priestoru. Funkcia 
sa vypne automaticky po 6 hodinách 
alebo ju môžete zrušiť manuálne 
zatlačením tlačidla.

 Supermrazenie
Použitie tejto funkcie sa odporúča po 
vložení veľkého množstva potravín do 
mrazničky. Funkcia sa vypne automa-
ticky po 48 hodinách alebo ju môžete 
zrušiť manuálne.

Prázdninový režim
Pred odchodom na dovolenku alebo 
pri dlhšej neprítomnosti odporúčame 
z chladničky vybrať všetky potraviny 
a zvoliť funkciu „Prázdninový režim“. 
Chladnička bude udržiavať vhodnú 
teplotu zabraňujúcu tvorbe nepríjem-
ného zápachu (+12 °C).

Párty režim
Pomocou tejto funkcie môžete 
vychladiť nápoje v priestore mraznič-
ky. Dôležité: v mraziacom priestore 
nenechávajte fľašu dlhšie, než je 
časové ohraničenie priebehu funkcie 
(30 minút). Po uplynutí časového 
intervalu zaznie zvukový signál.

Lahôdková zásuvka
pre skladovanie salám, syrov alebo 
zákuskov. Pripravené obložené chle-
bíčky alebo iné lahôdky sú chránené 
pred „poškodením“ pri manipulácii 
v chladničke a môžu sa kedykoľvek 
servírovať bez toho, aby šunka / syr 
boli obschnuté alebo zažltnuté.

Alarm pri výpadku prúdu
Automaticky kontroluje teplotu 
po výpadku prúdu a to až do 
obnovenia dodávky prúdu a upozorní, 
keď teplota v mrazničke stúpne nad 
-12 °C. Následne je nutné skontrolovať 
potraviny v mrazničke a čo najskôr 
ich tepelne spracovať.

Zmrazovacia kapacita
Údaj o hmotnosti čerstvých potravín 
(v kilogramoch), ktoré mraznička 
zmrazí za 24 hodín.

Odolnosť po výpadku 
elektrickej energie
Údaj o schopnosti mrazničky 
zachovať potraviny v plne zmrazenom 
stave aj po výpadku elektrickej energie 
(v hodinách).

AIR ventil
až 9-krát ľahšie otváranie vďaka jedi-
nečnému patentovanému systému 
vzduchového ventilu na vyrovnávanie 
tlaku vzduchu vo vnútri chladničky 
a mimo nej (vo vybraných modeloch).

Detská poistka
Slúži na zamknutie nastavených 
funkcií.

Klimatická trieda
Určuje optimálnu teplotu okolia, 
pri ktorej sa spotrebič používa. 
Teplota okolia má vplyv na spotrebu 
energie a optimálne fungovanie 
spotrebiča:
• SN 10 - 32 °C | • N 16 - 32 °C
• ST 18 - 38 °C  | • T 18 - 43 °C
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RÚRY

Špeciálne funkcie*:
Zapekanie, Maxi pečenie, Konvenčný 
ohrev, Pečenie mrazených potravín, 
Chlieb / Pizza, 

Rýchly predohrev. 
Pre rýchly predohrev rúry 
na pracovnú teplotu.

Statický ohrev. 
Pre tradičné pečenie ľubovoľného 
jedla na jednej úrovni.

Konvenčné pečenie. 
Pre pečenie mäsa a tort s vlhkou 
plnkou (slaných alebo sladkých) 
na jednej úrovni.

Spodný ohrev.
Pre pripekanie zospodu, 
doplnková funkcia po ukončení 
hlavného pečenia.

Prúdenie horúceho vzduchu 
/ Teplovzdušný ohrev. 
Pre súčasné pečenie jedál, aj rôznych, 
na dvoch alebo troch úrovniach, 
ktoré sa pečú pri rovnakej teplote 
(napr.: ryby, zelenina, zákusky). 
Funkcia umožňuje piecť bez prenosu 
arómy jedného jedla na druhé.

Gril.
Pre grilovanie rebierok, špízov, 
klobások; pre zapekanie zeleniny 
alebo chleba.

Gril / Turbo gril.
Pre grilovanie rebierok, špízov, 
klobások; pre zapekanie zeleniny 
alebo chleba. Pre pečenie veľkých 
kusov mäsa (stehná, roast beef, kurča) 
odporúčame použiť turbogril. Jedlo 
vložte do strednej polohy v rúre.

Rozmrazovanie 
/ Rozmrazovanie parou.
Na urýchlenie rozmrazenie potravín. 
Odporúčame nechať potraviny 
v svojom obale, aby sa zamedzilo 
dehydratácii povrchu.

Udržiavanie v teple.
Pre udržiavanie chrumkavej kôrky 
a teploty práve upečených jedál 
(napr.: mäso, smažené jedlá, nákypy).

Teplotná sonda 
meria vnútornú teplotu jedla 
pri pečení v rozsahu teplôt od 0 °C 
do 100°C. Používanie sondy je 
súčasťou programového 
vybavenia rúry.

Kysnutie. 
Na optimálne kysnutie sladkého 
alebo slaného cesta.

Cook3
Pečenie naraz až 3 druhov jedla 
na 3 úrovniach bez vzájomného 
prenosu vôní a chutí.

Ready2Cook
Pečenie bez predchádzajúceho 
predohrevu rúry. Úspora energie 
až 20 % a času až 26 %.

Čistenie rúry parou.
Ekologický a ekonomický čistiaci 
cyklus pre odstráhnenie nečistôt 
po pečení. Program trvá iba 30 / 35 
minút*. Vďaka unikátnej vnútornej 
povrchovej úprave pre čistenie 
postačuje čistá voda a špongia.

Pyrolytické čistenie
Čistenie rúry vysokou teplotou (do cca 
500 °C). Vysoká teplota spáli vnútorné 
nečistoty, ktoré po ukončení cyklu 
stačí poutierať mokrou špongiou.

Blokovanie tlačidiel 
/ Detská poistka.
Funkcia umožňuje zabrániť používaniu 
tlačidiel na ovládacom paneli.

Tlmené zatváranie dverí. 
Dvere stačí privrieť, mechanizmus 
závesov ich pomaly a bezpečne 
zatvorí.

* V závislosti od modelu

VARENIE

Asistované varenie 
s technológiou 6. ZMYSEL
Senzor automaticky nastaví ideálnu 
teplotu a čas pre 63 prednastavených 
receptov.

Boiling
Táto funkcia vám umožňuje priviesť 
vodu do varu a udržiavať ju vriacu 
s nižšou spotrebou energie.

Pomalé varenie
Ideálna funkcia pre recepty s dlhým 
varením (ryža, omáčky, pečené mäso) 
s tekutými omáčkami.

Rozpúšťanie
Ideálna teplota na roztápanie suroviny 
a jej udržiavanie v roztopenom stave 
bez rizika spálenia.

Udržiavanie v teple
Funkcia udržiava ideálnu teplotu 
jedla. Ideálna na podávanie jedla 
v perfektnej teplote.

Vyprážanie na panvici
Pre dlhšie vyprážanie na tuku, s malým 
množstvom tuku alebo na predhriatie 
panvice, či opekanie bez tuku.

Moka
Pre automatickú prípravu kávy. 
Na túto funkciu treba používať určené 
príslušenstvo: Moka, Bialetti MOKA 
INDUZIONE 6TZ ANTRACITE.

Gril
Ideálna funkcia pre grilovanie 
hrubšieho alebo tenšieho mäsa.

Chef Control
Rozdeľuje Flexizónu na tri časti 
s plynulým klesaním teploty. 
Umožňuje presúvať hrniec z jednej 
plochy na druhú pre varenie 
pri rôznych teplotách.

Duálna fl exibilná zóna FlexiCook
rozširuje možnosti využívania 
viacerých hrncov naraz rôznych 
veľkostí a tvarov. „Premostením“ 
dvoch samostatných zón vzniká 
jedna veľká obdĺžniková zóna.

Dvojitá kruhová zóna
pre variabilné využitie malých 
aj veľkých hrncov.

Power Management 
je funkcia, ktorá umožňuje zvoliť 
maximálny celkový príkon dosky 
s ohľadom na použitý istič a tak 
pripojiť dosku aj na napätie 230V 
alebo 400V 

Power Booster 
zabezpečuje veľmi rýchly ohrev, 
pri maximálnom výkone 
v limitovanom časovom intervale
(dĺžka intervalu je závislá od modelu). 
Po uplynutí intervalusa výkon 
automaticky prestaví na najvyššiu 
hodnotu 9 výkonu. 

Pauza. 
Dočasné vypnutie funkcií dosky. 
Po jej aktivácii sa vypnú všetky 
zapnuté varné zóny. Jej zrušením 
sa opäť zapnú varné zóny 
v nastavených funkciách.

Časovač.
Slúži na nastavenie dĺžky varenia 
s automatickým vypnutím.

Indikátor zostatkového tepla.
Kontrolka svieti po ukončení varenia, 
kým je teplota plochy dosky vysoká 
a užívateľ by sa mohol popáliť.

Detská poistka.
Po jej aktivácii sa uzamknú nastavenia 
všetkých funkcií.

Vysokovýkonny 
dvojkorunkový horák
Zabezpečuje rovnomernú distribúciu 
tepla vďaka štyrom plameňovým 
prstencom. K varnému horáku sa 
dodáva držiak WOK nádoby.

Bezpečnostné ventily horákov
V prípade zhasnutia plameňa uzavrú 
prívod plynu.

Integrované zapaľovanie horákov
Pre zapálenie horáka stačí zatlačiť 
a otočiť príslušný gombík varnej zóny

Zapaľovanie horákov tlačidlom
Plameň zapálite otočením gombíka 
príslušnej zóny a zatlačením tlačidla
elektrickej iskry.
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UMÝVANIE

Aktívne sušenie
Systém aktívneho sušenia zabezpečí, 
že aj plastový riad bude dokonale 
suchý. Umývačku riadu môžete otvoriť 
ihneď po skončení umývania bez 
obáv, že z nej vystúpi horúca para. 
Inovatívna technológia využíva 
vnútorný uzatvorený systém odvádza-
nia pár do kondenzačného kanála / 
labyrintu, v ktorom sa para konden-
zuje na vodu a je odvádzaná do 
kanála umývačky a suchý vzduch sa 
ventilátorom vracia späť do umývačky 
, aby dokonale vysušil aj posledné 
kvapôčky vody.

Antibakteriálny program
Normálne alebo výrazne znečistený
keramický riad s dodatočným 
antibakteriálnym umytím. Prerušenie 
programu (napr. po otvorení dvierok) 
môže narušiť proces odstránenia 
mikroorganizmov. Teplota vody: 70 °C.

6. ZMYSEL PowerClean™
Používa sa na bežne špinavý riad 
so zaschnutými zvyškami jedál. Sníma 
úroveň znečistenia riadu a podľa toho 
nastavuje program. Počas snímania 
úrovne znečistenia senzorom sa na 
displeji zobrazí animácia a aktualizuje 
sa dĺžka cyklu. Pri tomto programe
sa funkcia intenzívny program 
powerclean aktivuje automaticky. 
Funkcia PowerClean sa dá deaktivovať 
zatlačením tlačidla PowerClean
na ovládacom paneli. 

Kapacita umývačky
Počet jedálenských súprav, 
ktoré možno naraz umyť.

Studené predumývanie
Opláchnutie riadu studenou vodou, 
ktorý sa bude umývať neskôr. 

Sklo / Krehký riad.
Umývanie jemného skla a pohárov, 
ktoré nie sú veľmi zašpinené. 

Rapid / Rýchle 30 min
Umývanie mierne zašpineného riadu, 
na ktorom nie sú zaschnuté zvyšky 
jedla. Riad je umytý už za 30 minút. 
Pri malom množstve riadu je tento 
program najúspornejší. Program 
končí záverečným oplachom bez fázy 
sušenia. 

Eco
Program je určený pre umývanie 
bežne alebo silnejšie zašpineného 
riadu, na ktorom sú prischnuté zvyšky 
jedla, s nižšou spotrebou elektrickej 
energie. Program je referenčným 
programom pre hodnoty uvádzané 
na energetickom štítku.

Denné umývanie
Univerzálny program pre umývanie 
bežne zašpineného riadu – hlavne 
tanierov. 

Intenzívne umývanie
Umývanie veľmi zašpinených panvíc, 
hrncov a iných druhov hlbokého 
riadu.

Hodinový program 
s aktívnym sušením WASH&DRY
Umývanie a vysušenie bežne znečiste-
ného „denného“ riadu už za 1 hodinu! 
Pri tomto programe nie sú aktívne 
zadné ostrekovacie trysky. 

Nočný program
Bežne zašpinený riad, šetrné a tiché 
umývanie vďaka nižšiemu tlaku 
umývacieho ramena.

Samočistenie
Cyklus sa používa na údržbu 
umývačky. Horúcou vodou vyčistí 
vnútro spotrebiča.

Turbo
Túto voľbu  možno použiť na skrátenie 
trvania hlavného programu pri zacho-
vaní rovnakého výsledku umývania 
a sušenia.

Voliteľná funkcia Extra sušenie 
Na zlepšenie sušenia riadu stlačte 
tlačidlo Extra Dry. Vyššia teplota 
počas záverečného oplachovania 
a dlhšia doba sušenia umožňujú 
lepšie osušenie. Použitie funkcie 
Extra sušenie má za následok 
predĺženie programu.

Odložené umývanie
Funkcia, ktorá umožňuje odložiť 
umývanie automaticky zapnúť 
umývačku vtedy, keď vám 
to najviac vyhovuje.

Príborová zásuvka

Svetlo na podlahu
Svetelný lúč svieti počas činnosti 
umývačky.

PRANIE

Bavlna
Syntetika
Jemná bielizeň
Vlna
Efektívne a úsporné pranie bielizne 
riadené technológiou 6. ZMYSEL, ktorý 
upraví množstvo vody pre každú náplň 
podľa nasiakavosti bielizne, čím vždy 
ušetrí až 50 % vody, energie a času 
v porovnaní s klasickými práčkami.

Bavlna / Antibaktéria.
Pri nastavení „Bavlna 95” tento 
program odstraňuje baktérie, čím 
zabezpečuje dezinfekciu vašej bieliz-
ne. Účinnosť odstránenia baktérií bola 
testovaná podobnými metódami ako 
podľa normy NF EN 13697 z nov. 2001.

Eco bavlna.
Bežne zašpinená bavlnená bielizeň. 
Najobľúbenejší program na pranie 
bavlnenej bielizne pri teplote 40 °C 
a 60 °C. Referenčný program pre štítok 
s energetickými údajmi.

Denný 40 °C program.
Denný 40 °C program je navrhnutý tak, 
aby vyhovoval vašim denným potre-
bám, pre pranie zmiešanej bavlny 
a syntetických vlákien pri 40 °C a to len 
za 60 minút s perfektným výsledkom.

Speed 30’
Tento program určite potrebujete, 
ak sa ponáhľate. Program Speed 15’ 
šetrí čas a operie mierne znečistenú 
bielizeň už za 30 minút .

Program pre vlnu (Wool)
/ Ručné pranie
Nebojte sa prať výrobky z vlny v práč-
ke. Vlnené šatstvo označené štítkom 
Woolmark „machine washable“ (mož-
nosť prať v práčke) alebo „hand wash“ 
(prať v rukách) možno teraz bezpečne 
oprať v práčke s novými programami, 
ktoré testovala a schválila spoločnosť 
The Woolmark Company (program 
Wool a Ručné pranie 40 °). Veľmi po-
malé otáčanie v bubne vytvára efekt 
kolísky, ktorý chráni vlnenú a jemnú 
bielizeň pred mechanickým poškode-
ním pri jej vzájomnom trení.

Odporúčané dávkovanie 
pracieho prostriedku
Prací prostriedok predstavuje veľkú 
časť nákladov pre každé pranie. 
Zákazníci v presvedčení, že viac 
pracieho prostriedku zvýši účinnosť 
prania, dávajú do práčky viac pracieho 
prostriedku, ako je potrebné. 
Technológia 6. ZMYSEL s odporúča-
ným dávkovaním pracieho prostried-
ku spoločnosti Whirlpool, na základe 
zadaných informácií sama vypočíta 
a odporučí potrebné množstvo 
pracích prostriedkov (tekutých 
alebo práškových) pre dosiahnutie 
dokonalého vyprania bielizne. Ušetrí 
tým peniaze a zároveň pomáha šetriť 
životné prostredie.

Predpranie
Voľba pre pranie veľmi znečistenej 
bielizne.

Rýchle pranie
Umožňuje rýchlejšie pranie skrátením 
trvania programu.

Ľahké žehlenie
Funkcia, po zvolení ktorej sa mierne 
zvýši množstvo vody pri plákaní 
a upraví sa priebeh odstreďovania, 
vďaka čomu sa bielizeň menej pokrčí.

Odloženie odstreďovania
Bielizeň ostane namočená v poslednej 
plákacej vode.

Intenzívne plákanie
Pri programe bavlna a odolná synteti-
ka. Práčka napustí viac cca 5 l vody pre 
každý plákací cyklus a predĺži plákanie

Extra plákanie 
s intenzívnym 
odstreďovaním
Samostatné plákanie bielizne s inten-
zívnym odstreďovaním pre bielizeň 
vypranú mimo práčky alebo extra 
škrobenú bielzeň. 

Posunutý začiatok prania 
/ nastavenie ukončenia prania
(v závislosti od programu)

ODSÁVAČE PÁR

Stupne odsávania
Počet stupňov/rýchlostí odsávania + 
intenzívne odsávanie

Ovládanie
Dotykom po stupnici
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KONTAKT SPOLOČNOSTI WHIRLPOOL 
SO ZÁKAZNÍKOM SA NEKONČÍ KÚPOU SPOTREBIČA 
Preto im ponúkame program Infiniti, 
ktorý umožňuje uzavrieť: 

5-ročný kontrakt na plný servis 
alebo 

8-ročný servisný kontrakt 
na náhradné diely.

Čo zákazník získa?
1.  Istotu, že nebude mať 5 rokov žiadne výdavky na 

opravy a náhradné diely alebo 8 rokov žiadne 
náklady na náhradné diely;

2.  Spoľahlivosť originálnych náhradných súčiastok so 
zárukou, že servis vykonajú technici, ktorí prešli 
školením u výrobcu;

3.  Pohodlie jediného telefónneho čísla, na ktoré stačí 
zavolať žiadosť o servisnú návštevu, ktorá bude 
naplánovaná prednostne.

Dôležitá je aj rýchlosť servisného zásahu: 
u-chladničiek alebo mrazničiek do 23 hodín, 
pri ostatných spotrebičoch do 48 hodín od ohlásenia 
poruchy gestorovi servisu.
Informácie o servisných kontraktoch získate 
na infolinke Whirlpool 0850 003 007.

servis

Bolo vynaložené všetko úsilie, aby bol obsah tejto publikácie čo najpresnejší a aktualizovaný k dátumu odovzdania do tlače. V súlade s koncepciou neustáleho zlepšovania v rámci spoločnosti Whirlpool môžu byť technické
informácie predmetom zmien. Všetky práva sú vyhradené. Žiadna časť ani obrázok tohto katalógu nemôžu byť reprodukované ani kopírované bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Whirlpool Slovakia, spol. s r. o. 

A B C D
5 rokov záruka do 30 dní po zakúpení výrobku 61,00 € 50,00 € 38,00 € 126,00 €
na plný servis nad 30 dní po zakúpení výrobku 73,00 € 62,00 € 50,00 € 138,00 €

obnova 5-ročného kontraktu po oprave výrobku počas platnosti 56,00 € 45,00 € 34,00 €
o ďalšie 2 roky bez opravy výrobku počas platnosti 34,00 € 27,00 € 19,00 €

8 rokov záruka do 30 dní po zakúpení výrobku 57,00 € 41,00 € 34,00 € 111,00 €
na náhradné diely nad 30 dní po zakúpení výrobku 69,00 € 53,00 € 46,00 € 123,00 €

Ceny servisných kontraktov sú uvedené v € s DPH.

Cenník servisných kontraktov (platný od 1. januára 2011)
A)  práčky, práčky so sušičkami, umývačky riadu, 

sušičky bielizne

B) sporáky, rúry, varné dosky
C) chladničky, mrazničky, mikrovlnné rúry, odsávače pár, vinotéky
D) americké chladničky, kávovary

50
19

 7
00

 0
20

90

LINKA ZÁKAZNÍKA  0850 003 007

Urobte si radosť kúpou nového spotrebiča a zároveň pomôžte životnému prostrediu. 
Prineste svoj starý spotrebič do ktorejkoľvek predajne elektrospotrebičov 

zapojenej do systému ENVIDOM, kde vám ho bezplatne odoberú 
a odovzdajú na ekologické spracovanie.

WHIRLPOOL SLOVAKIA je spoluzakladateľom združenia ENVIDOM, 
ktoré sa stará o zber a ekologické spracovanie elektrospotrebičov.

Zoznam predajní nájdete na www.envidom.sk
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