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Dokonalá rovnováha
Intuice, výkon  

a design

Společnost Whirlpool se věnuje víc než sto let výzkumu 
a vývoji spotřebičů, aby svým zákazníkům poskytla 
více volného času na činnosti, na kterých jim  
opravdu záleží.

Vyvíjíme intuitivní zařízení, která se  
přizpůsobují potřebám našich zákazníků.  
Zjednodušili jsme ovládání a získali zpětné  
informace, abychom se ujistili, že nabízíme  
to nejlepší z portfolia domácích spotřebičů.

Nejmodernější spotřebiče Whirlpool jsou vybavené 
pokročilými technologiemi a vysokým výkonem 
s minimálními náklady. Špičkový design 
dokonale zapadá do stylu každé domácnosti.

INTUITIVNÍ  
A JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ
My, společnost Whirlpool, rozumíme
potřebám našich zákazníků a víme,  
že jejich čas je vzácný, proto jsme věnovali
sto let výzkumu a vývoji spotřebičů,
které jim umožní soustředit se na věci,
na kterých jim opravdu záleží.
To je důvod, proč naše technologie
6. SMYSL intuitivně snímá, vyhodnocuje,
adaptuje a řídí technologické procesy  
pro dosažení perfektních výsledků  
bez námahy, prináší jedinečné výhody  
a prostor svobodně si užívat svůj život.

POKROČILÉ TECHNOLOGIE
Zkušenosti se odráží v nových
technologiích, které jsou nekompromisní
k dosažení těch nejlepších výsledků.
Technologie 6. SMYSL je silný příslib
zákazníkům, kteří hledají dokonalost.

ŠPIČKOVÝ DESIGN
My, Whirlpool, víme, že naši zákazníci
mají cit pro krásu a touží po oku
lahodících spotřebičích.
Víme, že obdivují jednoduchý,
ale emocionální design s prémiovými
detaily, které charakterizují přesný  
estetický kód.  
To je důvod, proč se věnujeme
každému detailu pro dosažení  
vzájemné harmonie našich volně  
stojících spotřebičů.
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Absolute Line
Futuristický design  

a bezkonkurenční výkon
Špičkový design s centrálním ovládáním uprostřed dotykového displeje.  
Jednoduché nastavení funkcí 6. SMYSL ve třech krocích.  
Řada spotřebičů Absolute Line je navržená pro moderní jednobarevné kuchyně  
nebo kuchyně v kombinaci s barevnými detaily.

Fusion Line
Minimalistický design v souladu  

s nejmodernějšími technologiemi
Intuitivní dotykové ovládání unikátních funkcí 6. SMYSL spotřebičů s čistými  
a jednoduchými liniemi. Fusion Line představuje spotřebiče s unikátním designem  
se zapuštěnou rukojetí a špičkovou kvalitou nerezového povrchu upraveného  
nanotechnologií iXelium proti stárnutí a poškrábání.
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T r o u by
N e o m e z e n é  m o ž n o s t i  p e č e n í
Vynikajících výsledků pečení je dosaženo mnohem snadněji  
než kdykoliv předtím. Intuitivní ovládání a automatické funkce  
zabezpečují dokonalé výsledky jako od šéfkuchaře:  
jemné uvnitř, ideálně křupavé na povrchu.  
Nová řada vestavných trub od společnosti Whirlpool  
je navržena tak, aby poskytovala elegantní  
a moderní vzhled.
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TROUBY

Technologie 6. SMYSL
pro perfektní výsledky vaření

Exkluzivní technologie 6. SMYSL s 30 přednastavenými recepty se postará o výsledek pečení  
jako od šéfkuchaře. Díky této moderní technologii trouba automaticky nastavuje parametry  
a řídí proces pečení, aby dosáhla špičkových výsledků s nízkou spotřebou energie. 

30 PŘEDNASTAVENÝCH RECEPTŮ PRO CHUTNÉ POKRMY
Nejjednodušší cesta, jak dosáhnout vynikajících výsledků pečení, je využití nabídky automatických 
receptů. Tato funkce zahrnuje širokou škálu pokrmů od masa, drůbeže, ryb, zeleniny až po dezerty, 
které zaručují rychlou a jednoduchou přípravu. Po vložení jídla do trouby a zvolení požadovaného 
receptu trouba začne pracovat. Díky této inteligentní technologii trouba automaticky upraví čas 
pečení a neustále poskytuje zpětné informace prostřednictvím displeje.

Jedinečné funkce 
pro jednoduché pečení  
s vynikajícími výsledky

73 a 65 litrový vnitřní objem trub nabízí dostatek prostoru  
pro kreativní pečení.

PEČENÍ 3 RŮZNÝCH POKRMŮ NAJEDNOU 
Nová řada trub s technologií 6. SMYSL 
nabízí inovační a vyspělý konvekční 
systém Cook3 s nuceným oběhem,  
který vytváří jedinečnou distribuci 
vzduchu pro přípravu třech různých 
pokrmů bez vzájemného smísení chutí. 
Ventilátor, doplněný výkonným ohřevným 
tělesem, zabezpečuje cirkulaci vzduchu  
v celém prostoru trouby. Stejná teplota  
se postará o rovnoměrné pečení  
na všech úrovních.

ŽÁDNÝ PŘEDOHŘEV, ÚSPORA ČASU A ENERGIE
Funkce Ready2Cook odstraňuje potřebu předehřívání trouby 
bez ohledu na to, co se peče. Stačí vybrat funkci a potvrdit 
možnost „bez předehřívání“ a vložit jídlo do trouby. Žádné 
čekání na předehřání! Díky tomu, že systém Ready2Cook 
odstraňuje potřebu předehřívání trouby, šetří vzácnou energii, 
která by jinak byla potřebná na její předehřátí. Úspora energie 
může dosáhnout až 20 % a úspora času až 25 %, v závislosti  
na typu a počtu pokrmů, které se připravují.

TROUBY

AUTOMATICKÁ FUNKCE 6. SMYSL  
A VÝBĚR PROGRAMŮ
Otočný knoflík umožňuje jednoduchým otáčením 
vybrat kteroukoliv z nabízených funkcí pro přípravu 
pokrmů. Volbou funkce 6. SMYSL se nabídka receptů 
rozšíří na přípravu dušeného masa, drůbeže, chleba, 
pizzy a dezertů. Automatická funkce 6. SMYSL se postará 
o správné nastavení teploty a pečení bez potřeby 
předehřívání trouby.



1110

TROUBYTROUBY

Displej a ovládací prvky

OVLÁDÁNÍ PRO FUSION TROUBY
Citlivý dotykový panel nabízí jednoduchou navigaci a zpětnou informaci o probíhajícím procesu. Na digitálním displeji  
s textovým zobrazením je nabídka automatických receptů 6. SMYSL, manuální výběr funkcí, doporučené pozice  
pro pečení, aktuální teplota a čas pečení, speciální funkce a též informace o stavu trouby po skončení pečení. 
Jednoduchou navigaci a ovládání nabízí model s grafickým displejem zobrazující symboly a krátká slova.

SMART ŘEŠENÍ PRO KREATIVNÍ KUCHYNĚ
Charakteristickým prvkem trub v designu ABSOLUTE je knoflík umístěný uprostřed ovládacího panelu s dvěma displeji po 
stranách. Jedinečné ovládání trouby a funkce 6. SMYSL systémem „otoč-a-potvrď“ umožňuje výběr programů jen  
ve třech jednoduchých krocích se zárukou dosažení vynikajících výsledků.

JEDINEČNÝ POVRCH
Speciální úprava nerezového povrchu nanotechnologií, která brání zežloutnutí nerezu  
a tvorbě otisků prstů. Snadno se čistí, stačí ho jen otřít vlhkým hadříkem a má opět 
dokonalý vzhled. Standardní nerezové povrchy jsou upravené lakovanou mikrovrstvou, 
která chrání povrch před zanechávaním otisků prstů. I v tomto případě na čištění postačí 
vlhký hadřík.

Symbióza pro jedinečné
zážitky z pečení:

Turbo trouba a Parní trouba 6. SMYSL
TURBO TROUBA
Peče jako tradiční trouba, ale dvakrát rychleji. 
Kompaktní Turbo trouba Whirlpool je dokonalým 
řešením pro ty, kteří mají omezený prostor 
v kuchyni, a nechtějí přitom ztrácet výkon 
používáním dvou spotřebičů. AMW 698 IXL je 
prostorově úsporná kompaktní trouba, která 
kombinuje tradiční technologii horkovzdušného 
pečení s přidanou mikrovlnnou energií dělající 
ze spotřebiče „dva v jednom”, který ušetří až 50 % 
času pro přípravu jídla. Taktéž nabízí víceúrovňové 
pečení a široký výběr automatických programů  
s technologií 6. SMYSL. 

PARNÍ TROUBA 
Whirlpool parní trouba AMW 599 IXL  
s technologií 6. SMYSL kombinuje vaření v páře  
s horkovzdušným pečením. Technologie 6. SMYSL 
regulují celý proces vaření v páře díky senzorům,  
které řídí vstřikování správného množství páry  
do dutiny trouby vždy při správné teplotě  
a ve správném čase. Trouba kombinuje páru  
a tradiční pečení pro získání šťavnatých pokrmů  
s křupavou kůrkou.

povrch

nerezový
povrch



1312

TROUBY TROUBY

Intuitivní metody 
čištění trub

My ve společnosti Whirlpool víme, že čištění trub není oblíbená činnost spotřebitelů a to je důvod, proč musí být čištění 
co nejjednodušší a nejrychlejší.

VYSOKÁ TEPLOTA NA SPÁLENÍ NEČISTOT
Automatický čisticí cyklus probíhá při vysoké teplotě (přibližně 500 °C), při které se spálí všechny zbytky 
potravin a přemění se na popel, který se dá snadno setřít vlhkým hadříkem. Samočisticí cyklus trvá  
od 75 do 180 minut, v závislosti na modelu trouby a zvoleném programu. Kromě toho dým a výpary 
jsou eliminované filtrem. Aby okolní nábytek odolal vysoké teplotě a zabezpečila se bezpečnost obsluhy, 
pyrolytické trouby jsou vybavené extra izolací a dvířky se 4 skly.

SPECIÁLNÍ POVRCH VNITŘNÍCH STĚN TROUBY
Horkovzdušné trouby mají hladké vnitřní stěny pro jednoduché čištění a vybrané modely jsou vybavené 
katalytickými panely. Jsou to speciální panely umístěné na vnitřních stěnách trouby. Povrch těchto panelů 
je upravený mikroporézním smaltem schopným vstřebávat mastný tuk. 

RYCHLÉ A EKOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ
Inovativní technologie SmartClean  
vyčistí troubu důkladně a efektivně už 
za 35 minut, bez zápachu a bez potřeby 
čisticího prostředku. SmartClean 
technologie funguje u trub se speciálně 
upraveným smaltem. Spotřebitel 
jednoduše naleje 200 ml vody na dno 
trouby a zvolí program SmartClean.  
Po 35 minutách je trouba vyčištěná a stačí 
ji vytřít hadříkem. Čistění SmartClean 
ušetří až 94 % energie v porovnání  
s pyrolytickým čistěním.

Provedení trub
a speciální příslušenství 1

VNITŘNÍ OBJEM 73 LITRŮ A 65 LITRŮ
Prostorný vnitřní objem nabízí pečení  
v pěti nebo čtyřech různých úrovních  
pro efektivní neomezené pečení.

VÝSUVNÉ KOLEJNIČKY 
zaručují bezpečnou manipulaci s plechy při pečení, protože umožňují snadno 
vysunout rošt nebo plech a starají se tak o perfektní kontrolu procesu pečení.

EXTRA HLUBOKÝ PLECH
Je součástí výbavy trub. Především je určený pro pečení lasagní,  
kynutých buchet, zapečených brambor apod.

TEPLOTNÍ SONDA
Měří vnitřní teplotu pokrmu při pečení v rozsahu teplot od 0 °C do 100 °C. Používání sondy je součástí 
programování vybavení trouby.

OCHLAZOVÁNÍ SPOTŘEBIČE
Chladicí ventilátor, umístěný za ovládácím panelem, zabezpečuje plynulou cirkulaci vzduchu  
mezi skly dvířek a okolím spotřebiče ve skříňce, čímž brání jeho přehřátí, popálení uživatele  
a poškození nábytku.

CELOSKLENĚNÁ DVÍŘKA
pro jednoduché čištění. Dvířka jsou vyrobené ze dvou  
nebo více vrstev skla, vnitřní sklo je umístěné v kovové liště. 
Hladký povrch skla usnadňuje jeho čištění.

TLUMENÉ ZAVÍRÁNÍ DVÍŘEK 
Dvířka stačí přivřít, mechanizmus pantů je zpomalí  
a bezpečně zavře.

1  V závislosti na modelu
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Samostatná horkovzdušná 
trouba 2 v 1: kombinace 
tradičního pečení 
a mikrovln
•  5 základních funkcí, 2 speciální funkce
• Černobílý grafický displej
•  Zrcadlová dvířka
•  Maximální příkon: 2,8 kW
•  Výkon mikrovln/grilu/horkého vzduchu: 

850/1600/1200 W
•  Provedení: iXelium™ + úprava povrchu 

proti otiskům prstů
•  Rozměry: 455 x 595 x 560 mm
•  Rozměry pro zabudování:  

450 x 556 x 550 mm
•  Příslušenství: 2 plechy na pečení,  

1 mřížka

AMW 698 IXL 

40 l 45 cm

2

CUBE
FUSION

Samostatná kombinovaná 
horkovzdušná trouba 
s vařením v páře
•  Technologie 6. SMYSL
•  5 základních funkcí, 6 speciálních funkcí
•  Černobílý textový displej
•  Zrcadlová dvířka
•  Nerezový interiér
•  Maximální příkon: 1,4 kW
•  Provedení: iXelium™ + úprava povrchu 

proti otiskům prstů
•  Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 537 mm
•  Příslušenství: nádoba na 2 l vody, 

1 odkapávácí plech, napařovací plech, 
mřížka, houbička

AMW 599 IXL

32 l 45 cm

6

CUBE
FUSION

Samostatná 
horkovzdušná trouba 
s kruhovým topným 
tělesem
•  Technologie 6. SMYSL + 30 

přednastavených receptů
•  8 základních funkcí, 7 speciálních funkcí 
•  Technologie StarClean – snadné čištění 

vnitřního prostoru
•  Černobílý textový displej
•  Trojitá zrcadlová dvířka
•  Maximální příkon: 3,65 kW
• SoftClosing – tlumené dovírání dvířek
•  Provedení: iXelium™ + úprava povrchu 

proti otiskům prstů
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Rozměry pro zabudování:  

600 x 560 x 556 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký a 2 mělké 

smaltované plechy, 1 rošt, teleskopické 
výsuvy (1 úroveň), buničina

AKZM 8380 IXL

73 l

7

Samostatná horkovzdušná 
trouba s kruhovým topným 
tělesem a pyrolýzou 
•  Technologie 6. SMYSL 
•  8 základních funkcí + přednastavené recepty 

doplňkové funkce: rychlý předohřev, 
udržování jídla v teple, maxi pečení

•  Elektronické ovládání + dotykové nastavení funkcí
•  Černobílý textový displej
•  Pyrolýza – samočištění trouby za vysoké 

teploty Při pyrolýze je nutné vyndat z trouby 
veškeré příslušenství.

•  Max. příkon: 3,65 kW
•  Cook3, Ready2Cook
•  Zrcadlové čtverné sklo
•  SoftClosing – tlumené dovírání dvířek
•  Provedení: iXelium™ s povrchovou 

úpravou proti otiskům prstů
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 552 mm
•  Příslušenství: plech na pečení, 2 rošty 

AKZM 6690 IXL

73 l

CUBE
FUSION

Samostatná horkovzdušná 
trouba s kruhovým 
topným tělesem
•  Technologie 6. SMYSL + 30 

přednastavených receptů
•  8 základních funkcí, 7 speciálních funkcí 
•  Černobílý textový displej
•  Ovládání: dotykové ovládání
•  Trojitá zrcadlová dvířka
•  Maximální příkon: 2,6 kW
•   SoftClosing – tlumené dovírání dvířek
•  Provedení: iXelium™ + úprava povrchu 

proti otiskům prstů
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 556 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký a 2 mělké 

smaltované plechy, 1 rošt, teleskopické 
výsuvy (2 úrovně), katalytické panely

AKZM 6630 IXL

73 l 7

CUBE
FUSION

Samostatná horkovzdušná 
trouba s kruhovým topným 
tělesem a pyrolýzou
•  Technologie 6. SMYSL + 30 

přednastavených receptů
•  8 základních funkcí, 8 speciálních funkcí
•  Pyrolýza – samočištění trouby za vysoké 

teploty 
Při pyrolýze je nutné vyndat z trouby 
veškeré příslušenství.

•  Černobílý textový displej
•  Čtverná zrcadlová dvířka
•  Maximální příkon: 3,65 kW
•  SoftClosing – tlumené dovírání dvířek
•  Provedení: iXelium™ + úprava povrchu 

proti otiskům prstů
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 556 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký a 2 mělké 

smaltované plechy, 1 rošt, teplotní sonda, 
teleskopické výsuvy (2 úrovně)

AKZM 6600 IXL

73 l

8

CUBE
FUSION

Samostatná horkovzdušná 
trouba s kruhovým 
topným tělesem
•  8 základních funkcí, 4 speciální funkce
•  Černobílý grafický displej
•  Trojitá zrcadlová dvířka
•  Maximální příkon: 2,6 kW
•  SoftClosing – tlumené dovírání dvířek
•  Provedení: iXelium™ + úprava povrchu 

proti otiskům prstů
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Rozměry pro zabudování:  

600 x 560 x 556 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký smaltovaný 

plech, 2 rošty
•  Možno dokoupit: teleskopické výsuvy  

(2 úrovně), katalytické panely

AKZM 6540 IXL

73 l 4

CUBE
FUSION

Samostatná horkovzdušná 
trouba s kruhovým 
topným tělesem 
•  Technologie 6. SMYSL + přednastavené 

kategorie
•  4 základní funkce + 12 speciálních funkcí
•  SmartClean™ – čištění vnitřního 

prostoru pomocí páry
•  Dotykový černobílý grafický displej
•  Ovládání pomocí centrálního tlačítka
•  Dvojté šedé sklo dvířek
•  Maximální příkon: 3,65 kW
•  SoftClosing – tlumené dovírání dvířek
•  Rozměry (v x š x h): 595x595x564 mm
•  Rozměry pro zabudování:  

600x560x550 mm
•  Provedení: nerez + úprava povrchu proti 

otiskům prstů
•  Příslušenství: teleskopické výsuvy  

(2 úrovně), rošt, 2 plechy na pečení

AKZM 8420 IX

73 l

12

Samostatná horkovzdušná 
trouba s kruhovým topným 
tělesem a pyrolýzou 
•  Technologie 6. SMYSL + přednastavené 

kategorie
•  4 základní funkce + 12 speciálních funkcí
•  Pyrolýza – samočištění trouby za vysoké 

teploty Při pyrolýze je nutné vyndat 
z trouby veškeré příslušenství.

•  Dotykový černobílý grafický displej
•  Ovládání pomocí centrálního tlačítka
•  Čtverné šedé sklo dvířek
•  Maximální příkon: 3,65 kW
•  SoftClosing – tlumené dovírání dvířek
•  Rozměry (v x š x h): 595x595x564 mm
•  Rozměry pro zabudování: 600x560x550 mm
•  Provedení: nerez + povrchová úprava 

proti otiskům prstů
•  Příslušenství: teleskopické výsuvy, rošt,  

2 plechy na pečení

AKZM 8480 IX

73 l

12

Samostatná 
horkovzdušná trouba 
s kruhovým topným 
tělesem a pyrolýzou 
•  Technologie 6. SMYSL + přednastavené 

kategorie
•  4 základní funkce + 12 speciálních funkcí
•  Pyrolýza – samočištění trouby za vysoké 

teploty Při pyrolýze je nutné vyndat 
z trouby veškeré příslušenství.

•  Dotykový černobílý grafický displej
•  Ovládání pomocí centrálního tlačítka
•  Čtverné šedé sklo dvířek
•  Maximální příkon: 3,65 kW
•  SoftClosing – tlumené dovírání dvířek
•  Rozměry (v x š x h): 595x595x564 mm
•  Rozměry pro zabudování: 600x560x550 mm
•  Provedení: sklo v barvě champagne
•  Příslušenství: teleskopické výsuvy, rošt,  

2 plechy na pečení

AKZM 8480 S

73 l

12

Samostatná 
horkovzdušná trouba 
s kruhovým topným 
tělesem a pyrolýzou 
•  Technologie 6. SMYSL + přednastavené 

kategorie
•  4 základní funkce + 12 speciálních funkcí
•  Pyrolýza – samočištění trouby za vysoké 

teploty Při pyrolýze je nutné vyndat 
z trouby veškeré příslušenství.

•  Dotykový černobílý grafický displej
•  Ovládání pomocí centrálního tlačítka
•  Čtverné šedé sklo dvířek
•  Maximální příkon: 3,65 kW
•  SoftClosing – tlumené dovírání dvířek
•  Rozměry (v x š x h): 595x595x564 mm
•  Rozměry pro zabudování: 600x560x550 mm
•  Provedení: černé sklo
•  Příslušenství: teleskopické výsuvy, rošt,  

2 plechy na pečení

AKZM 8480 NB

73 l

12

Samostatná 
horkovzdušná trouba 
s kruhovým topným 
tělesem a pyrolýzou 
•  Technologie 6. SMYSL + přednastavené 

kategorie
•  4 základní funkce + 12 speciálních funkcí
•  Pyrolýza – samočištění trouby za vysoké 

teploty Při pyrolýze je nutné vyndat 
z trouby veškeré příslušenství.

•  Dotykový černobílý grafický displej
•  Ovládání pomocí centrálního tlačítka
•  Čtverné šedé sklo dvířek
•  Maximální příkon: 3,65 kW
•  SoftClosing – tlumené dovírání dvířek
•  Rozměry (v x š x h): 595x595x564 mm
•  Rozměry pro zabudování: 600x560x550 mm
•  Provedení: bílé sklo
•  Příslušenství: teleskopické výsuvy, rošt,  

2 plechy na pečení

AKZM 8480 WH

73 l

12
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Samostatná horkovzdušná 
trouba s kruhovým 
topným tělesem 
•  Technologie 6. SMYSL + přednastavené 

kategorie
•  4 základní funkce +12 speciálních funkcí
•  Katalytické panely
•  Černobílý grafický displej
•  Trojité šedé sklo dvířek
•  Maximální příkon: 3650 W
•  SoftClosing – tlumené dovírání dvířek
•  Provedení: nerez + úprava povrchu proti 

otiskům prstů
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Rozměry pro zabudování (v x š x h):  

600 x 560 x 550 mm
•  Příslušenství: 1, rošt, 2 plechy na pečení, 

teleskopické výsuvy (1 úroveň)

AKZ9 6230 IX

73 l

12

Samostatná horkovzdušná 
trouba s kruhovým 
topným tělesem 
•  Technologie 6. SMYSL + přednastavené 

kategorie
•  4 základní funkce +12 speciálních funkcí
•  Katalytické panely
•  Černobílý grafický displej
•  Trojité šedé sklo dvířek
•  Maximální příkon: 3650 W
•  SoftClosing – tlumené dovírání dvířek
•  Provedení: sklo v barvě champagne
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Rozměry pro zabudování (v x š x h):  

600 x 560 x 550 mm
•  Příslušenství: 1, rošt, 2 plechy na pečení, 

teleskopické výsuvy (1 úroveň)

AKZ9 6230 S

73 l

12

Samostatná horkovzdušná 
trouba s kruhovým topným 
tělesem 
•  Technologie 6. SMYSL + přednastavené 

kategorie
•  4 základní funkce +12 speciálních funkcí
•  Katalytické panely
•  Černobílý grafický displej
•  Trojité šedé sklo dvířek
•  Maximální příkon: 3650 W
•  SoftClosing – tlumené dovírání dvířek
•  Provedení: černé sklo
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Rozměry pro zabudování (v x š x h):  

600 x 560 x 550 mm
•  Příslušenství: 1, rošt, 2 plechy na pečení, 

teleskopické výsuvy (1 úroveň)

AKZ9 6230 NB

73 l

12

Samostatná horkovzdušná 
trouba s kruhovým 
topným tělesem 
•  Technologie 6. SMYSL + přednastavené 

kategorie
•  4 základní funkce +12 speciálních funkcí
•  Katalytické panely
•  Černobílý grafický displej
•  Trojité šedé sklo dvířek
•  Maximální příkon: 3650 W
•  SoftClosing – tlumené dovírání dvířek
•  Provedení: bílé sklo
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Rozměry pro zabudování (v x š x h):  

600 x 560 x 550 mm
•  Příslušenství: 1, rošt, 2 plechy na pečení, 

teleskopické výsuvy (1 úroveň)

AKZ9 6230 WH

73 l

12

Samostatná horkovzdušná 
trouba s kruhovým 
topným tělesem 
•  Technologie 6. SMYSL + přednastavené 

kategorie
•  4 základní funkce + 12 speciálních funkcí
•  Smart CleanTM – čištění vnitřního prostoru 

pomocí páry
•  Černobílý grafický displej
•  Trojité šedé sklo dvířek
•  Maximální příkon: 3650 W
•  SoftClosing – tlumené dovírání dvířek
•  Provedení: nerez + úprava povrchu proti 

otiskům prstů
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Rozměry pro zabudování (v x š x h):  

600 x 560 x 550 mm
•  Příslušenství: rošt, 2 plechy na pečení, 

teleskopické výsuvy (1 úroveň)

AKZ9 6220 IX

73 l

12

Samostatná horkovzdušná 
trouba s kruhovým 
topným tělesem 
•  Technologie 6. SMYSL + přednastavené 

kategorie
•  4 základní funkce + 12 speciálních funkcí
•  Smart CleanTM – čištění vnitřního prostoru 

pomocí páry
•  Černobílý grafický displej
•  Trojité šedé sklo dvířek
•  Maximální příkon: 3650 W
•  SoftClosing – tlumené dovírání dvířek
•  Provedení: bílé sklo
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Rozměry pro zabudování (v x š x h):  

600 x 560 x 550 mm
•  Příslušenství: rošt, 2 plechy na pečení, 

teleskopické výsuvy (1 úroveň)

AKZ9 6220 WH

73 l

12

Samostatná horkovzdušná 
trouba s kruhovým 
topným tělesem 
•  Technologie 6. SMYSL + přednastavené 

kategorie
•  4 základní funkce +12 speciálních funkcí
•  Pyrolýza – samočištění trouby za vysoké 

teploty
•  Černobílý grafický displej
•  Čtverné šedé sklo dvířek
•  Maximální příkon: 3650 W
•  SoftClosing – tlumené dovírání dvířek
•  Provedení: nerez + úprava povrchu proti 

otiskům prstů
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Rozměry pro zabudování (v x š x h):  

600 x 560 x 550 mm
•  Příslušenství: 1, rošt, 2 plechy na pečení, 

teleskopické výsuvy (1 úroveň)

AKZ9 6270 IX

73 l

12

Samostatná horkovzdušná 
trouba s kruhovým 
topným tělesem 
•  Technologie 6. SMYSL + přednastavené 

kategorie
•  4 základní funkce +12 speciálních funkcí
•  Smart CleanTM - čištění vnitřního prostoru 

pomocí páry
•  Černobílý grafický displej
•  Trojité šedé sklo dvířek
•  Maximální příkon: 3650 W
•  SoftClosing – tlumené dovírání dvířek
•  Provedení: nerez + úprava povrchu proti 

otiskům prstů
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Rozměry pro zabudování (v x š x h):  

600 x 560 x 550 mm
•  Příslušenství: 1, rošt, 2 plechy na pečení

OAKZ9 6200 CS IX

73 l

12

Samostatná horkovzdušná 
trouba s kruhovým 
topným tělesem  
•  8 základních funkcí
•  Katalytická zadní stěna
•  Černobílý grafický displej
•  Dvojité šedé sklo dvířek
•  Maximální příkon: 3,2 kW
•  SoftClosing – tlumené dovírání dvířek
•  Provedení: nerez + úprava povrchu proti 

otiskům prstů
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Rozměry pro zabudování:  

600 x 560 x 550 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký a 1 mělký 

smaltovaný plech, rošt, teleskopické 
výsuvy (1 úroveň) 

AKP 7460 IX

65 l

CORE

Samostatná horkovzdušná 
trouba s kruhovým 
topným tělesem  
•  8 základních funkcí
•  SmartClean™ – čištění vnitřního 

prostoru pomocí páry
•  Černobílý grafický displej
•  Dvojité šedé sklo dvířek
•  Maximální příkon: 3,2 kW
•  Provedení: nerez + úprava povrchu proti 

otiskům prstů
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Rozměry pro zabudování:  

600 x 560 x 550 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký a 1 mělký 

smaltovaný plech, rošt, teleskopické 
výsuvy (1 úroveň)  

AKP 745 IX

65 l

CORE

Samostatná horkovzdušná 
trouba s kruhovým 
topným tělesem  
•  8 základních funkcí
•  SmartClean™ – čištění vnitřního 

prostoru pomocí páry
•  Černobílý grafický displej
•  Dvojité šedé sklo dvířek
•  Maximální příkon: 3,2 kW
•  Provedení: černé
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Rozměry pro zabudování:  

600 x 560 x 550 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký a 1 mělký 

smaltovaný plech, rošt, teleskopické 
výsuvy (1 úroveň)  

AKP 745 NB

65 l

CORE

Samostatná horkovzdušná 
trouba s kruhovým 
topným tělesem  
•  8 základních funkcí
•  SmartClean™ – čištění vnitřního 

prostoru pomocí páry
•  Černobílý grafický displej
•  Dvojité šedé sklo dvířek
•  Maximální příkon: 3,2 kW
•  Provedení: bílé
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Rozměry pro zabudování:  

600 x 560 x 550 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký a 1 mělký 

smaltovaný plech, rošt, teleskopické 
výsuvy (1 úroveň)  

AKP 745 WH

65 l

CORE
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Samostatná 
horkovzdušná trouba 
s kruhovým topným 
tělesem  
•  8 základních funkcí
•  SmartClean™ – čištění vnitřního 

prostoru pomocí páry
•  Zelený grafický displej
•  Dvojité šedé sklo dvířek
•  Maximální příkon: 3,2 kW
•  Provedení: nerez + úprava povrchu proti 

otiskům prstů
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Rozměry pro zabudování:  

600 x 560 x 550 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký a 1 mělký 

smaltovaný plech, rošt 

AKP 742 IX

65 l

CORE

Samostatná 
horkovzdušná trouba 
s ventilátorem  
•  5 základních funkcí
•  SmartClean™ – čištění vnitřního 

prostoru pomocí páry
•  Dvojité šedé sklo dvířek
•  Maximální příkon: 2,5 kW
•  Provedení: nerez + úprava povrchu proti 

otiskům prstů
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Rozměry pro zabudování:  

600 x 560 x 550 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký a 1 mělký 

smaltovaný plech, rošt  

AKP 738 IX

65 l

CORE

Samostatná horkovzdušná 
trouba s kruhovým 
topným tělesem
•  8 základních funkcí
•  Kruhový ciferník
•  Trojité sklo dvířek
•  Maximální příkon: 3,2 kW
•  Provedení: jasmín
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Rozměry pro zabudování: 

600 x 560 x 550 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký a 1 mělký 

smaltovaný plech, rošt, teleskopické 
výsuvy (1 úroveň), katalytické panely

AKP 295 JA

65 l

RUSTIKÁL

Samostatná horkovzdušná 
trouba s kruhovým 
topným tělesem
•  8 základních funkcí
•  Kruhový ciferník
•  Trojité sklo dvířek
•  Maximální příkon: 3,2 kW
•  Provedení: antracit 
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Rozměry pro zabudování:  

600 x 560 x 550 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký a 1 mělký 

smaltovaný plech, rošt, teleskopické 
výsuvy (1 úroveň), katalytické panely

AKP 295 NA

65 l

RUSTIKÁL

Samostatná horkovzdušná 
trouba s kruhovým 
topným tělesem
•  8 základních funkcí
•  Kruhový ciferník
•  Trojité sklo dvířek
•  Maximální příkon: 3,2 kW
•  Provedení: antracit 
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Rozměry pro zabudování:  

600 x 560 x 550 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký smaltovaný 

plech, 2 rošty

AKP 288 NA

56 l

RUSTIKÁL

Samostatná horkovzdušná 
trouba s kruhovým 
topným tělesem
•  8 základních funkcí
•  Kruhový ciferník
•  Trojité sklo dvířek
•  Maximální příkon: 3,2 kW
•  Provedení: jasmín
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Rozměry pro zabudování:  

600 x 560 x 550 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký smaltovaný 

plech, 2 rošty

AKP 288 JA

56 l

RUSTIKÁL

Samostatná horkovzdušná 
trouba s kruhovým topným 
tělesem
•  8 základních funkcí
•  Černobílý grafický displej
•  Dvojité sklo dvířek
•  Maximální příkon: 3,2 kW
•  Provedení: nerez
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Rozměry pro zabudování:  

600 x 560 x 550 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký smaltovaný 

plech, 2 mělké smaltované plechy, 1 rošt, 
teleskopické výsuvy (2 úrovně), katalytické 
panely

AKP 462 IX

65 l

ACTUAL

Samostatná horkovzdušná 
trouba s kruhovým 
topným tělesem
•  8 základních funkcí
• Černobílý grafický displej
• Dvojité sklo dvířek
• Maximální příkon: 3,2 kW
• Provedení: nerez
• Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Rozměry pro zabudování:  

600 x 560 x 550 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký, 2 mělké 

smaltované plechy, 1 rošt
•  Možno dokoupit: teleskopické výsuvy, 

katalytické panely

AKP 461 IX

ACTUAL

65 l

Samostatná horkovzdušná 
trouba s kruhovým 
topným tělesem
•  8 základních funkcí
•  Černobílý grafický displej
•  Dvojité sklo dvířek
•  Maximální příkon: 3,2 kW
•  Provedení: nerez
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Rozměry pro zabudování:  

600 x 560 x 550 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký, 2 mělké 

smaltované plechy, 1 rošt,
•  Možno dokoupit: teleskopické výsuvy, 

katalytické panely

AKP 458 IX

65 l

ACTUAL

Samostatná horkovzdušná 
trouba s kruhovým 
topným tělesem
•  8 základních funkcí
•  Dvojité sklo dvířek
•  Maximální příkon: 3,2 kW
•  Provedení: nerez
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Rozměry pro zabudování:  

600 x 560 x 550 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký smaltovaný 

plech, 1 rošt, 

AKP 459 IX

65 l

ACTUAL

Samostatná horkovzdušná 
trouba s kruhovým 
topným tělesem
•  8 základních funkcí
•  Černobílý grafický displej
•  Dvojité sklo dvířek
•  Maximální příkon: 3,2 kW
•  Provedení: nerez
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Rozměry pro zabudování:  

600 x 560 x 550 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký, 1 mělký 

smaltovaný plech, 1 rošt, teleskopické 
výsuvy (1 úroveň) 

•  Možno dokoupit: katalytické panely

AKP 244 IX

65 l

ACTUAL
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MIKROVLNNÉ TROUBY
V í c e  n e ž  j e n  m i k r o v l n n ý  o h ř e v
Když hovoříme o vaření, tak hovoříme o zdravém a chutném  
vaření, které přinášejí nové mikrovlnné trouby Whirlpool. 
Jedná se o mikrovlnné trouby s vysokým výkonem pečení  
jako v klasické troubě. Naše mikrovlnné trouby značky Whirlpool  
jsou skutečně mistrovská díla navržená tak, aby dosáhly  
perfektních výsledků s jakýmkoli druhem potravin a zabezpečily  
zákazníkům maximální komfort při jejich používaní.  
Vyrobené jsou z ušlechtilých materiálů v elegantním  
a nadčasovém designu, který sluší každé kuchyni. 
Přednastavené recepty a nejpokročilejší technologie 
zaručují dokonalé výsledky.
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MIKROVLNNÉ TROUBY

Jeden dotyk 6. SMYSL,
dokonalé výsledky

Dokonalé vaření širokého sortimentu jídel bez programování mikrovlnné trouby už není jen sen. 
Díky inteligentní funkci Whirlpool 6. SMYSL mikrovlnná trouba automaticky vybere úroveň výkonu, 
který se neustále přizpůsobuje aktuálním potřebám pro získání dokonalých výsledků bez ohledu  
na typ jídla nebo jeho původní teplotu. Pro perfektní výsledky stačí dotyk jediného tlačítka.

NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY PRO KAŽDÝ RECEPT
Bez ohledu na to, co má být připravené, unikátní funkce AssistedChef ví, jak to provést. Mikrovlnná trouba s unikátním 
textovým displejem, dokonale doplňuje vestavnou troubu ve stejném design, je vybavená recepty pro potraviny  
v 11 potravinových třídách. Textový LCD displej používá snadno čitelné symboly a texty, aby uživatel získal dokonalý 
přehled o procesu vaření.

Tři unikátní 
funkce 6. SMYSL

Technologie 6. SMYSL je jedinečnou koncepcí flexibility vaření, která nabízí uživateli maximální různorodost pro dosažení 
nejlepších výsledků přípravy pokrmů.

Funkce Pára s technologií 6. SMYSL je ideální pro přípravu zeleniny, ryb, rýže a těstovin ve speciální  
parní nádobě. Funkce pracuje ve dvou krocích; nejprve rychle v krátkém čase uvede vodu do bodu varu  
a v druhém kroku udržuje teplotu vody pro tvorbu aktivní páry po celou dobu nastavení vaření.

Funkce Ohřev s technologií 6. SMYSL se využívá na ohřev mražených, chlazených nebo hotových jídel 
s pokojovou teplotou. Jídlo stačí umístit do nádoby vhodné pro mikrovlnný ohřev a díky funkci Ohřev 
budou všechny pokrmy připravené na servírování.

MIKROVLNNÉ TROUBY

Díky technologii 6. SMYSL s funkcí Crisp lze jídlo rychle úpect ze zmraženého stavu na teplotu  
vhodnou k podávání. Tato automatická funkce se používá na přípravu mražených polotovarů.  
Pro pečení je nevyhnutelné používat speciální zapékací Crisp talíř. Hranolky, pizza, kuřecí křídla;  
každé jídlo bude chutnat a vypadat jako připravené v tradiční troubě.

PEČENÍ HORKÝM VZDUCHEM
Výkonný ventilátor s kruhovým 
topným tělesem v zadní části 
mikrovlnné trouby dokonale 
nahradí horkovzdušné pečení  
v klasické troubě. V mikrovlnné 
troubě se dokonale upečou 
všechna tradiční jídla od kynutých 
koláčů po pečené maso. Výhodou 
je i kombinace horkého vzduchu  
s mikrovlnami – při pečení masa  
se výrazně zkrátí čas přípravy –
mikrovlny upravují jídlo zevnitř  
a horký vzduch ho dopéká zvenku.
Maso je více šťavnaté a přitom 
dokonale křupavé.
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Tři velikosti trub 
podle potřeb zákazníka

Univerzální a přizpůsobivé, to jsou dvě hlavní charakteristiky spotřebičů Whirlpool. Elegantní a sofistikované mikrovlnné 
trouby kombinují nejlepší technologii ve třech různých rozměrech a umožňují uživateli vybrat si tu nejlepší možnost, 
která naplní jeho potřeby. 

PERFECT CHEF
Mikrovlnné trouby PerfectChef jsou v designu Absolute a Fusion  
a dokonale ladí s klasickou troubou. Kompaktní velikost těchto trub  
s vnitřním objemem 40 litrů je předurčuje pro instalaci vedle trouby  
a může být doplněné i automatickým kávovarem a ohřevnou zásuvkou. 
Výhodou těchto kompaktních spotřebičů je multifunkčnost.  
Jsou to modely vybavené horkýcm vzduchem pro pečení jako v klasické 
horkovzdušné troubě, ale s rychlostí mikrovln. Funkce 6. SMYSL, grilování, 
zapékání Crisp nebo vaření v páře jsou samozřejmostí top modelů. 
O jednoduché čištění nerezového povrchu se postará úprava proti  
otiskům prstů lakováním nebo nanotechnologií iXelium

SPACE CHEF
představují střední velikost mikrovlnných trub s vnitřním objemem 31 litrů  
a otvíráním dvířek dolů, jako standardní trouba. Designově perfektně doplňují 
vestavné trouby designové řady Absolute a jsou vhodné pro instalaci  
nad troubu nebo i vedle ní. Trouby jsou vybavené funkcí 6. SMYSL nejen  
pro ohřev a rozmrazování potravin, ale umožňují i zapékání pomocí funkce 
Crisp.

MINI BUILT IN
s hloubkou jen 30 cm je ideální spotřebič pro montáž do horní skříňky 
kuchyňské linky. Otvírání dvířek je do boku, dvířka mají pevné závěsy.  
V nabídce jsou jednoduché modely na rozmrazování, ohřev potravin a vaření  
v páře, ale i model s grilem a s funkcí zapékání Crisp.

MIKROVLNNÉ TROUBYMIKROVLNNÉ TROUBY

UNIKÁTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ MIKROVLNNÝCH TRUB

Mikrovlnná trouba je v závislosti na funkci vybavená potřebným příslušenstvím pro její dokonalé využití.

3D Systém
pro dokonalou distribuci mikrovln

3D Systém je exkluzivní technologie Whirlpool, který řídí distribuci mikrovln uvnitř trouby.  
Díky této technologii je vnitřní prostor trouby vybaven dvěma mikrovlnnými výstupy s fázovým 
posunem distribuce mikrovln. 3D Systém vytváří trojrozměrný efekt, který mikrovlnným troubám 
umožňuje dosáhnout rovnoměrného ohřevu jídla v každém bodě. 

CRISP TALÍŘ
Zapékací Crisp talíř v mikrovlnných troubách 
Whirlpool slouží pro rychlou a jednoduchou 
přípravu nejběžnějších jídel. Talíř se používá 
jen v kombinaci grilu s mikrovlnným 
ohřevem. Výhodou Crisp talíře je, že se 
ohřeje na teplotu 210 °C již za 2 minuty  
a tato teplota se během celé doby přípravy 
jídla nemění. Díky tomuto teplu je jídlo 
dokonale upečené zezdola a svrchu do 
křupava díky grilovacímu tělesu. Mikrovlnná 
energie se postará o úpravu jídla uvnitř. 
Výsledkem je šťavnaté jídlo s křupavou 
kůrkou. Crisp talíř je povrchově upravený 
teflonem a může se umývat i v myčce 
nádobí. Součástí Crisp talíře je rukojeť  
pro bezpečnou manipulaci.

GRILOVACÍ MŘÍŽKA
Nerezová mřížka je vyrobená z nehořlavé oceli  
a v mikrovlnné troubě slouží na grilování masa.

PARNÍ NÁDOBA
je ideálnÍ na přípravu zeleniny, ryb a těstovin na páře 
bez tuku. Využívá se také na rozmrazování a ohřev 
již uvařených jídel. Parní nádobu je možné používat 
ve všech mikrovlnných troubách, které mají funkci 
„Vaření v páře”.

PLASTOVÝ KRYT TALÍŘE
Aby se zabránilo znečištění vnitřních stěn mikrovlnné 
trouby, doporučujeme při ohřevu pokrm zakrýt 
plastovým krytem. Plastový kryt zadržuje uvolněnou 
páru z ohřívaného jídla, které po zahřátí zůstane svěží, 
jako by bylo právě uvařené.
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MIKROVLNNÉ TROUBYMIKROVLNNÉ TROUBY

Kompaktní spotřebiče 
představují řadu spotřebičů Whirlpool v designu FUSION. Vynikají čistými tvary, vysokou kvalitou a širokým použitím 
vyspělých technologií. Kompaktní spotřebiče je možné vzájemně kombinovat do vodorovné linie nebo uspořádat je  
nad sebe do komína.

Správné tlačítko
pro chutné espresso

PLNĚ AUTOMATICKÝ KÁVOVAR 
je neodmyslitelnou součástí spotřebičů Whirlpool. 
Připraví kávu vynikající chuti a intenzivní vůně a také 
pravé italské espresso nebo krémové cappuccino,  
a to všechno díky dvojitému termoblokovacímu  
systému a optimálnímu tlaku vody. Varná jednotka  
se dá velmi snadno vyndat a vyčistit. Nádobka na mléko, 
vodu a zásobník pro odpad jsou snadno dostupné 
zpředu. Spotřebič má oddělené zásobníky pro mletou  
a zrnkovou kávu s nastavením jemnosti jejího rozemletí.

Na dotykovém displeji se dá kromě volby jazyka nastavit 
také čas pro automatické zapnutí a vypnutí kávovaru, 
velikost dávky kávy, množství vody/velikost šálku, 
dávkování horké vody pro přípravu čaje. Displej zároveň 
informuje o automatickém proplachování a potřebě 
odvápnění.

Do řady kompaktních spotřebičů FUSION design patří mikrovlnné trouby AMW 850 IXL, AMW 836 IXL, AMW 808 IXL,  
turbo trouba AMW 698 IXL, parní trouba AMW 599 IXL a kávovar ACE 102 IXL. Všechny tyto spotřebiče mohou být doplněné 
ohřevnou zásuvkou WD 142 IXL pro ohřev šálků na kávu nebo jiného kuchyňského nádobí, s teplotou v rozsahu 40 – 80 °C.

Plnoautomatický 
kávovar
•  Elektronické ovládání, textový 

displej, vyjímatelný zásobník mléka 
a vody, zásobník kávových zrn, 
samočištění, odvápňování

•  Příprava: espresso, cappuccino, 
horká voda, pára, mléčná pěna

•  Nastavení: jemnost mletí, množství 
kávy, velikost šálku, automatické 
zapnutí a vypnutí

•  Objem zásobníku vody: 1,8 l
•  Termoblok: 15 bar
•  Maximální příkon: 1,35 kW
•  Provedení: nerez s úpravou povrchu 

proti otiskům prstů ( IX), nerez  
s úpravou iXelium ( IXL)

•  Rozměry ( v x š x h )  
455 x 595 x 525 mm

•  Příslušenství: nádoba na mléko  
pro přípravu cappuccina, vodní 
tryska pro dávkování horké vody, 
odměrka na mletou kávu

Poloautomatický 
kávovar
•  Mechanické ovládání, vyjímatelný 

zásobník vody
•  Příprava: espresso, cappuccino, 

horká voda, pára
•  Objem zásobníku vody: 1,5 l
•  Termoblok: 15 bar
•  Maximální příkon: 1,1 kW
•  Provedení: nerez
•  Rozměry: ( v x š x h) 

382 x 595 x 285 mm
•  Příslušenství: tryska pro přípravu 

cappuccina, vodní tryska  
pro dávkování horké vody, lžíce 
na mletou kávu s velkým a malým 
filtrem

ACE 102 IX / IXL ACE 010 IX 

Mini-BI kávovar může být instalovaný  
buď ve vysoké skříni nebo v závěsné skříňce.

Ohřevná zásuvka v 
neutrálním designu
•  Předohřev kuchyňského nádobí
•  Kapacita zásuvky: 6 sad talířů a příborů
•  Maximální hmotnost: 25 kg
•  Maximální příkon: 450 W
•  Vnitřní objem: 20 l
•  Provedení: nerez s úpravou iXelium™
•  Rozměry (v x š x h ): 135 x 595 x 548 mm

Pozn. Ohřevná zásuvka není vhodná pro 
umístění pod pečící horkovzdušnou troubu.

WD 142 IXL

CUBE
FUSION

Ohřevná zásuvka
•  Předohřev kuchyňského nádobí a náčiní
•  Design: univerzální
•  Kapacita náplně: 6 sad talířů
•  Vnitřní objem: 20 l
•  Maximální nosnost: 25 kg
•  Provedení: nerez + úprava povrchu proti 

otiskům prstů
•  Rozměry (vxšxh):135x595x548 mm

Pozn. Ohřevná zásuvka není vhodná pro 
umístění pod pečicí horkovzdušnou troubu.

AKB 655 PT

7990 
Kč

12990 
Kč

39990 
Kč

7990 
Kč
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Multifunkční mikrovlnná 
trouba
•  Technologie 6. SMYSL – přednastavené 
recepty

•  Crisp – pečení pokrmů do křupava
•  Steam – rychlé a zdravé vaření v páře 

pomocí napařovací nádoby
•  Horký vzduch – pečení jako v tradiční 

troubě
•  Černobílý textový displej
•  Zrcadlová skla dvířek
•  Nerezový interiér
•  Příkon: 2,8 kW
•  Výkon mikrovln/grilu/horkého vzduchu: 

900/1600/1200 W
•  Provedení: iXelium™ + úprava povrchu 

proti otiskům prstů
•  Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 560 mm
•  Rozměry pro zabudování: 450 x 560 x 550 mm
•  Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře Crisp, 

víko, nádoba na vaření v páře, kuchařka, 
rošt

AMW 850 IXL

40 l 36 cm
45 cm

CUBE
FUSION

Multifunkční mikrovlnná 
trouba
•  Crisp – pečení pokrmů do křupava
•  Černobílý grafický displej
•  Zrcadlová skla dvířek
•  Nerezový interiér
•  Příkon: 2,8 kW
•  Výkon mikrovln/grilu: 900/1600 W
•  Provedení: iXelium™ + úprava povrchu 

proti otiskům prstů
•  Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 560 mm
•  Rozměry pro zabudování:  

450 x 560 x 550 mm
•  Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře Crisp, 

rošt, kuchařka

AMW 808 IXL

40 l 40 cm
45 cm

CUBE
FUSION

Multifunkční mikrovlnná 
trouba
•  Technologie 6. SMYSL – přednastavené 

recepty
•  Crisp – pečení pokrmů do křupava
•  Steam – rychlé a zdravé vaření v páře 

pomocí napařovací nádoby
•  Černobílý textový displej
•  Zrcadlová skla dvířek
•  Nerezový interiér
•  Příkon: 2,8 kW
•  Výkon mikrovln/grilu: 900/1600 W
•  Provedení: iXelium™ + úprava povrchu 

proti otiskům prstů
•  Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování:  

450 x 560 x 550 mm
•  Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře Crisp, 

nádoba na vaření v páře, rošt

AMW 836 IXL

40 l 40 cm
45 cm

CUBE
FUSION

Multifunkční mikrovlnná 
trouba
•  Technologie 6. SMYSL – přednastavené 

recepty
•  Crisp – pečení pokrmů do křupava
•  Horký vzduch – pečení jako v tradiční 

troubě
•  Černobílý grafický displej
•  Šedé sklo dvířek
•  Nerezový interiér
•  Příkon: 2,8 kW
•  Výkon mikrovln/grilu/horkého vzduchu: 

900/1600/1200 W
•  Provedení: nerez + úprava povrchu proti 

otiskům prstů
•  Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 560 mm
•  Rozměry pro zabudování (v x š x h):  

455 x 450 x 420 mm
•  Příslušenství: Crisp talíř, držák Crisp talíře, 

grilovací mřížka, plech na pečení

AMW 9605 IX

40 l 36 cm
45 cm

Multifunkční mikrovlnná 
trouba
•  Technologie 6. SMYSL – přednastavené 

recepty
•  Crisp – pečení pokrmů do křupava
•  Černobílý grafický displej
•  Šedé sklo dvířek
•  Nerezový interiér
•  Příkon: 2,8 kW
•  Výkon mikrovln/grilu: 900/1600 W
•  Provedení: nerez + úprava povrchu proti 

otiskům prstů
•  Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 560 mm
•  Rozměry pro zabudování:  

450 x 556 x 550 mm
•  Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře Crisp, 

grilovací mřížka

AMW 506 IX 

40 l
36 cm

45 cm

Multifunkční mikrovlnná 
trouba
•  Technologie 6. SMYSL – přednastavené 

recepty
•  Crisp – pečení pokrmů do křupava
•  Černobílý grafický displej
•  Šedé sklo dvířek
•  Nerezový interiér
•  Příkon: 2,8 kW
•  Výkon mikrovln/grilu: 900/1600 W
•  Provedení: sklo v barvě champagne
•  Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 560 mm
•  Rozměry pro zabudování:  

450 x 556 x 550 mm
•  Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře Crisp, 

grilovací mřížka

AMW 506 SD 

40 l
36 cm

45 cm

Multifunkční mikrovlnná 
trouba
•  Technologie 6. SMYSL – přednastavené 

recepty
•  Crisp – pečení pokrmů do křupava
•  Černobílý grafický displej
•  Šedé sklo dvířek
•  Nerezový interiér
•  Příkon: 2,8 kW
•  Výkon mikrovln/grilu: 900/1600 W
•  Provedení: černé sklo
•  Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 560 mm
•  Rozměry pro zabudování:  

450 x 556 x 550 mm
•  Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře Crisp, 

grilovací mřížka

AMW 506 NB

40 l
36 cm

45 cm

Multifunkční mikrovlnná 
trouba
•  Technologie 6. SMYSL – přednastavené 

recepty
•  Crisp – pečení pokrmů do křupava
•  Černobílý grafický displej
•  Šedé sklo dvířek
•  Nerezový interiér
•  Příkon: 2,8 kW
•  Výkon mikrovln/grilu: 900/1600 W
•  Provedení: bílé sklo
•  Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 560 mm
•  Rozměry pro zabudování:  

450 x 556 x 550 mm
•  Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře Crisp, 

grilovací mřížka

AMW 506 WH 

40 l
36 cm

45 cm

Multifunkční mikrovlnná 
trouba
•  Technologie 6. SMYSL – přednastavené 

recepty
•  Crisp – pečení pokrmů do křupava
•  Černobílý grafický displej
•  Šedé sklo dvířek
•  Nerezový interiér
•  Příkon: 2,3 kW
•  Výkon mikrovln/grilu: 1000/800 W
•  Provedení: nerez + úprava povrchu proti 

otiskům prstů
•  Rozměry (v x š x h): 385 x 595 x 468 mm
•  Rozměry pro zabudování:  

380 x 556 x 550 mm
•  Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře 

Crisp, rošt

AMW 730 IX

31 l 32,5 cm

Multifunkční mikrovlnná 
trouba
•  Technologie 6. SMYSL – přednastavené 

recepty
•  Crisp – pečení pokrmů do křupava
•  Černobílý grafický displej
•  Šedé sklo dvířek
•  Nerezový interiér
•  Příkon: 2,3 kW
•  Výkon mikrovln/grilu: 1000/800 W
•  Provedení: champagne sklo
•  Rozměry (v x š x h): 385 x 595 x 468 mm
•  Rozměry pro zabudování:  

380 x 556 x 550 mm
•  Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře 

Crisp, rošt

AMW 730 SD

31 l 32,5 cm

Multifunkční mikrovlnná 
trouba
•  Technologie 6. SMYSL – přednastavené 

recepty
•  Crisp – pečení pokrmů do křupava
•  Černobílý grafický displej
•  Šedé sklo dvířek
•  Nerezový interiér
•  Příkon: 2,3 kW
•  Výkon mikrovln/grilu: 1000/800 W
•  Provedení: černé sklo
•  Rozměry (v x š x h): 385 x 595 x 468 mm
•  Rozměry pro zabudování:  

380 x 556 x 550 mm
•  Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře 

Crisp, rošt

AMW 730 NB

31 l 32,5 cm

Multifunkční mikrovlnná 
trouba
•  Technologie 6. SMYSL – přednastavené 

recepty
•  Crisp – pečení pokrmů do křupava
•  Černobílý grafický displej
•  Šedé sklo dvířek
•  Nerezový interiér
•  Příkon: 2,3 kW
•  Výkon mikrovln/grilu: 1000/800 W
•  Provedení: bílé sklo
•  Rozměry (v x š x h): 385 x 595 x 468 mm
•  Rozměry pro zabudování:  

380 x 556 x 550 mm
•  Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře 

Crisp, rošt

AMW 730 WH

31 l 32,5 cm

17990 
Kč

15990 
Kč

16990 
Kč

12990 
Kč

15990 
Kč

15990 
Kč

15990 
Kč

12990 
Kč

12990 
Kč

15990 
Kč

12990 
Kč

12990 
Kč

MIKROVLNNÉ TROUBY MIKROVLNNÉ TROUBY
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Multifunkční mikrovlnná 
trouba
•  Crisp – pečení pokrmů do křupava
•  Černobílý grafický displej
•  Šedé sklo dvířek
•  Lakovaný interiér
•  Příkon: 1,9 kW
•  Výkon mikrovln/grilu: 750/700 W
•  Provedení: nerez + úprava povrchu proti 

otiskům prstů
•  Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
•  Rozměry pro zabudování: 362 x 560 x 300 mm
•  Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře 

Crisp, rošt
•  Vhodná do horní skříňky

AMW 439 IX

22 l 25 cm

CORE

Multifunkční mikrovlnná 
trouba
•  Crisp – pečení pokrmů do křupava
•  Černobílý grafický displej
•  Šedé sklo dvířek
•  Lakovaný interiér
•  Příkon: 1,9 kW
•  Výkon mikrovln/grilu: 750/700 W
•  Provedení: černé 
•  Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
•  Rozměry pro zabudování:  

362 x 560 x 300 mm
•  Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře 

Crisp, rošt
•  Vhodná do horní skříňky

AMW 439 NB

22 l 25 cm

CORE

Multifunkční mikrovlnná 
trouba
•  Crisp – pečení pokrmů do křupava
•  Černobílý grafický displej
•  Šedé sklo dvířek
•  Lakovaný interiér
•  Příkon: 1,9 kW
•  Výkon mikrovln/grilu: 750/700 W
•  Provedení: bílé
•  Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
•  Rozměry pro zabudování:  

362 x 560 x 300 mm
•  Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře 

Crisp, rošt
•  Vhodná do horní skříňky

AMW 439 WH

22 l 25 cm

CORE

Mikrovlnná trouba
•  Zelený grafický displej
•  Šedé sklo dvířek
•  Lakovaný interiér
•  Příkon: 1,3 kW
•  Výkon mikrovln: 750 W
•  Provedení: nerez + úprava povrchu proti 

otiskům prstů
•  Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
•  Rozměry pro zabudování:  

362 x 560 x 300 mm
•  Vhodná do horní skříňky

AMW 435 IX

22 l 25 cm

CORE

Multifunkční mikrovlnná 
trouba
•  Černobílý grafický displej
•  Šedé sklo dvířek
•  Lakovaný interiér
•  Příkon: 1,3 kW
•  Výkon mikrovln: 750 W
•  Provedení: nerez + úprava povrchu proti 

otiskům prstů
•  Rozměry (v x š x h): 382x595x320 mm
•  Rozměry pro zabudování:  

362x560x300 mm
•  Vhodná do horní skříňky

AMW 423 IX

22 l 25 cm

CORE

Mikrovlnná trouba
•  Steam – rychlé a zdravé vaření v páře 

pomocí napařovací nádoby
•  Zelený grafický displej
•  Čirá skla dvířek
•  Lakovaný interiér
•  Příkon: 1,35 kW
•  Výkon mikrovln: 750 W
•  Provedení: nerez
•  Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
•  Rozměry pro zabudování:  

362 x 560 x 300 mm
•  Vhodná do horní skříňky

AMW 491 IX

22 l 25 cm

NEUTRÁLNÍ
DESIGN

Mikrovlnná trouba
•  Crisp – pečení pokrmů do křupava
•  Černobílý grafický displej
•  Zrcadlová skla dvířek
•  Lakovaný interiér
•  Příkon: 1,8 kW
•  Výkon mikrovln/grilu: 750/700 W
•  Provedení: iXelium™ + úprava povrchu 

proti otiskům prstů
•  Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
•  Rozměry pro zabudování:  

362 x 560 x 300 mm
•  Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře 

Crisp, rošt
•  Vhodná do horní skříňky

AMW 921 IXL

22 l 25 cm

NEUTRÁLNÍ
DESIGN

AMW 901 WH, NB
Mikrovlnná trouba
•  Černobílý grafický displej
•  Čiré sklo dvířek
•  Lakovaný interiér
•  Příkon: 1,3 kW
•  Výkon mikrovln: 750 W
•  Provedení: bílé (WH), černé (NB)
•  Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
•  Rozměry pro zabudování: 362 x 560 x 300 mm
•  Vhodná do horní skříňky

22 l 25 cm

NEUTRÁLNÍ
DESIGN

Mikrovlnná trouba 
•  Černobílý grafický displej
•  Zrcadlová skla dvířek
•  Lakovaný interiér
•  Příkon: 1,3 kW
•  Výkon mikrovln: 750 W
•  Provedení: nerez + úprava povrchu proti 

otiskům prstů
•  Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
•  Rozměry pro zabudování:  

362 x 560 x 300 mm
•  Vhodná do horní skříňky

MW 4100 IX

22 l 25 cm

NEUTRÁLNÍ
DESIGN

Multifunkční mikrovlnná 
trouba
•  Crisp – pečení pokrmů do křupava
• Černobílý grafický displej
• Zrcadlová skla dvířek
• Lakovaný interiér
• Příkon: 1,3 kW
• Výkon mikrovln/grilu: 750/700 W
•  Provedení: nerez + úprava povrchu proti 

otiskům prstů
• Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
•  Rozměry pro zabudování:  

362 x 560 x 300 mm
•  Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře Crisp, 

rošt
•  Vhodná do horní skříňky

MW 4200 IX

22 l 25 cm

NEUTRÁLNÍ
DESIGN

Mikrovlnná trouba 
s rámečkem pro vestavbu
•  Černobílý grafický displej
• Zrcadlové sklo dvířek
• Nerezový interiér
• Příkon: 2,45 kW
• Výkon mikrovln/grilu: 900/1000 W
• Provedení: nerez s černými dvířky
• Rozměry (v x š x h): 388 x 595 x 370 mm
•  Rozměry pro zabudování:  

380 x 560 x 500 mm

AMW 1601 IX

25 cm 25 l

NEUTRÁLNÍ
DESIGN

Mikrovlnná trouba 
s rámečkem pro vestavbu
•  Černobílý grafický displej
•  Zrcadlové sklo dvířek
•  Nerezový interiér
•  Příkon: 1,2 kW
•  Výkon mikrovln/grilu: 800/1000 W
•  Provedení: nerez 
•  Rozměry (v x š x h): 388 x 595 x 343 mm
•  Rozměry pro zabudování:  

380 x 560 x 340 mm

AMW 1401 IX

24,5 cm 20 l

NEUTRÁLNÍ
DESIGN
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INDUKČNÍ  
VARNÉ DESKY
N e k o n e č n é  m o ž n o s t i  v a ř e n í
Vložili jsem vynikající výsledky vaření s extrémní přesností  
do elegantního a praktického designu. Nové modely indukčních 
varných desek Whirlpool přinášejí zákazníkům nový neomezený 
prostor pro kreativní vaření inteligentním a jednoduchým  
způsobem. Nové varné desky nabízejí široký rozsah  
předvolených režimů vaření s intuitivním ovládáním. 

Skutečná revoluce ve vaření.
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METODA VAŘENÍ PRO KAŽDÝ DRUH POKRMU
Whirlpool technologie 6. SMYSL představuje nejčastěji používané metody vaření. Díky senzorům SensorCooking 
společnost Whirlpool nabízí široký sortiment přednastavených metod vaření pro jednotlivé recepty. SensorCooking 
nepřetržitě kontroluje a plynule upravuje teplotu v závislosti na zvoleném programu: rozpouštění másla/čokolády, 
zahušťování, smažení, grilování nebo pomalé vaření pro dosažení vynikajících výsledků. Tato moderní technologie 
zaručuje skutečné výkony šéfkuchařů s minimálním úsilím. Nejvyšší technologie SmartSense nabízí až 63 receptů  
pro vaření a SmartSet technologie představuje 6 přednastavených funkcí vaření.

IDEÁLNÍ VÝKON PRO KAŽDÉ VAŘENÍ

VARNÉ DESKYVARNÉ DESKY

Technologie 6. SMYSL
pro novou éru ve vaření 1

Představujeme nové indukční varné desky Whirlpool vybavené vysokým výkonem, intuitivním 
ovládáním a vyrobené ve špičkovém designu. Technologie 6. SMYSL přináší nejpokročilejší systém 
průběhu vaření. Inteligentní senzory zabezpečují úplně nový způsob vaření, který řídí jednotlivé 
postupy vaření krok za krokem s cílem připravit dokonalý pokrm.

•   Unikátní senzory garantují ideální teplotu hrnce nebo pánve

• Rozdílné teploty pro rozdílné vaření

• Vždy správné nastavení teploty

Ušetříte až 40 % nákladů na energii s indukční technologií! Vsaďte na bezpečnost a efektivitu indukční varné desky. 
Indukční varná deska přináší hned několik významných výhod, hlavně:

•  krátký čas vaření  •  flexibilní vaření
•  energetickou efektivnost  •  krátký čas chladnutí a vyšší bezpečnost
• nízkou spotřebu energie  •  jednoduchou údržbu

Výhoda indukční desky č. 1 
KRÁTKÝ ČAS VAŘENÍ

Čas pro svaření 2 litrů vody

• Indukční 5
• Sálavá sklokeramická 8
• Plynová 9

 Indukční sklokeramická plynová

5 min
8 min 9 min

 Indukční sklokeramická plynová

Výhoda indukční desky č. 2 
ENERGETICKÁ EFEKTIVNOST

Indukční deska je vysoce efektivní, a to skoro dvojnásobně, než ply-
nová deska, protože všechno teplo se pouze do kontaktní plochy 
hrnce.

Druh desky Energická efektivnost*
• Indukční  90 %
• Sálavá sklokeramická 60 %
• Plynová 50 %

* rozdíl mezi vstupem  
a výstupem

50 %60 %
90 %

 indukční plynová sklokeramická

Výhoda indukční desky č. 3 
NÍZKÁ SPOTŘEBA ENERGIE

Nízká spotřeba energie (o 40 % méně než plynová deska), spotřeba 
energie pro svaření 2 litrů vody (kWh)nebo uvedení do bodu varu

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

275 W
395 W

230 W

Výhoda indukční desky č. 4 
ČAS CHLADNUTÍ = VYŠŠÍ BEZPEČNOST

Povrch desky – čas chladnutí je o 75 % kratší, než u tradiční sálavé 
sklokeramické  desky:

Druh desky Čas chladnutí (min.)*
• Indukční 6
• Plynová 14
• Sálavá sklokeramická 25

*  čas chladnutí je doba,  
naměřená po dosažení  
bodu varu 1 litru vody,  
do poklesu teploty  
na 60 °C na desce.

14 min
25 min

6 min

1 V závislosti na modelu

TECHNOLOGIE SmartSense1

Asistované vaření s technologií 6. SMYSL popisuje proces  
vaření krok za krokem. Senzor automaticky nastaví  
ideální teplotu a čas pro každý ze 63 receptů,  
od sladkých dezertů, těstovin po různé druhy masa.

TECHNOLOGIE SmartSet1

Představuje 6 přednastavených automatických funkcí varné  
desky. Stačí zvolit funkci a varná deska automaticky nastaví  
úroveň výkonu pro potřebný ohřev a dosažení perfektních výsledků. 

ChefControl
Unikátní využití celé varné plochy, která je rozdělená do třech teplotních zón pro plynulé vaření.

 indukční plynová sklokeramická

1

4

5

10

14

15

18

Udržování jídla  
v teple

Pomalé vaření, 
zahušťování

Opékání do hněda, vaření, 
dušení, rychlé pečení, 

smažení
Začátek vaření, smažení, 

rychlé svaření tekutin

Vypnutí zóny.  
Horký povrch je indikován 

písmenem „H“

Rozpouštění másla, 
čokolády,  

pomalý ohřev/
rozmrazování

Vaření, dušení,  
rychlé pečení, grilování, 

vaření na krémovou 
konzistenci

Rychlé pečení do hněda, 
udržování silného varu, 

grilování

Rychlý ohřev
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VARNÉ DESKYVARNÉ DESKY

Ovládání
Intuitivní a přesné zobrazení funkcí na varných deskách pomáhá zákazníkům snadno dosáhnout vynikajících výsledků 
vaření jen několika dotyky. Elegantní design varných desek v kombinaci s jednoduchým ovládáním z nich dělá 
nepostradatelný nástroj v kuchyni.

NEJLEPŠÍ MATERIÁLY PRO NEJLEPŠÍ VÝKONY
Vybrané modely povrchu indukčních varných desek jsou upravené nanotechnologií iXelium,  
která chrání jejich povrch vůči poškrábání a usnadňuje jeho čištění. Krása povrchu i po uplynutí času 
zůstává nezměněná.

1 V závislosti na modelu

DISPLEJ S NÁPOVĚDOU
Textový dotykový displej poskytuje uživateli podrobné informace o nabízených programech  
a nastaveních (funkce a zvolené zóny vaření včetně celoplošné zóny vaření ChefControl),  
podrobné pokyny krok za krokem pro vaření a jasnou zpětnou vazbu. Minimalistický design  
s povrchem upraveným nanotechnologií iXelium pro dlouhotrvající krásu, je doplněný dvěma 
černo-bílými displeji.

EASY DISPLEJ
Varná deska je vybavená 4 samostatnými slidery pro ovládání každé zóny zvlášť. Kromě nastavení 
výkonu od 0-18 každá zóna ovládání nabízí i 4 různé přednastavené automatické funkce  
pro rozpouštění, pomalé vaření, udržování v teple, bod varu, smažení, grilování nebo vaření  
na zóně ChefControl.

Neomezené vaření 
na celé ploše varné desky!

Nové indukční varné desky kombinují celoplošné vaření s vařením na jednotlivých vybraných zónách – kdekoliv.  
Osm oválných cívek 1 zabezpečuje lepší detekci přítomnosti hrnce a dokonalejší distribuci tepla pro dosažení nejlepších 
výsledků vaření.

FLEXIBILNÍ ZóNA FlexiSide A FlexiMax
Sloučení dvou varných zón do jedné pro umístění velkých pekáčů  
nebo více malých hrnců.

NEOMEZENÁ PLOCHA FlexiFull 
nabízí regulaci celého povrchu varné desky na jedné úrovni výkonu, vynikající plocha i pro velké 
oválné nebo obdélníkové nádoby nebo grilovací pánve.
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Indukční sklokeramická 
varná deska – šířka 65 cm
•  4 indukční varné plotny
•  FlexiFull zóna - maximální využítí celé 

varné plochy pro vaření
•  Dotykové ovládání + textový displej  

v českém jazyce 
•  6. SMYSL SmartSense – asistované 

funkce řízené senzorem
•  PowerManagement – možnost volby 

příkonu desky vč. jejího připojení na 230 V
•  PowerBooster – maximálně rychlý ohřev 

(výkon 4 kW)
•  Maximální příkon: 7,4 kW
•  Provedení: zkosená přední i zadní hrana, 

iXeliumTM

•  Rozměry (v x š x h): 54 x 650 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm
• Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~

SMP 658C/BT/IXL

Pozn. Pro vaření na indukčních 
deskách je nutno použít nádobu 

s feromagnetickým dnem.

65 cm

SLIDER 4x

Indukční sklokeramická 
varná deska – šířka 77 cm
•  4 indukční varné plotny
•  FlexiSide zóna tvořena 2 postranními 

plotnami – větší plocha pro vaření
•  Dotykové ovládání + 4 slidery pro 

každou zónu zvlášť – nastavení výkonu 
posunem prstu po stupnici

•  6. SMYSL SmartSet – přednastavené 
kategorie vaření

•  PowerManagement – možnost volby 
příkonu desky vč. jejího připojení na 230 V

•  PowerBooster – maximálně rychlý ohřev 
(výkon 3,7 kW)

•  Maximální příkon: 7,4 kW
•  Provedení: zkosená přední i zadní hrana, 

iXeliumTM

•  Rozměry (v x š x h): 52 x 770 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 750 x 490 mm
•  Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~

SMC 774 F/BT/IXL

Pozn. Pro vaření na indukčních 
deskách je nutno použít nádobu 

s feromagnetickým dnem.

77 cm

NOVINKA

SLIDER 4x

Indukční sklokeramická 
varná deska – šířka 65 cm
•  4 indukční varné plotny
•  FlexiSide zóna tvořena 2 postranními 

plotnami – větší plocha pro vaření
•  Dotykové ovládání + 4 slidery pro 

každou 
zónu zvlášť – nastavení výkonu 
posunem 
prstu po stupnici

•  6. SMYSL SmartSet – přednastavené 
kategorie vaření

•  PowerManagement – možnost volby 
příkonu desky vč. jejího připojení na 230 V

•  PowerBooster – maximálně rychlý ohřev 
(výkon 3,7 kW)

•  Maximální příkon: 7,4 kW
•  Provedení: zkosená přední hrana
•  Rozměry (v x š x h): 54 x 650 x 510 mm
• Rozměry pro zabudování:560 x 480 mm
• Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~

SMC 654 F/BF

Pozn. Pro vaření na indukčních 
deskách je nutno použít nádobu 

s feromagnetickým dnem.

65 cm

NOVINKA
SLIDER 4x

Indukční sklokeramická 
varná deska – šířka 65 cm
•  4 indukční varné plotny
•  FlexiMax zóna tvořena 2 zadními 

plotnami – větší plocha pro vaření
•  Dotykové ovládání + 4 slidery pro každou 

zónu zvlášť – nastavení výkonu posunem 
prstu po stupnici

•  6. SMYSL SmartSense – přednastavené 
funkce řízené senzorem

•  PowerManagement – možnost volby 
příkonu desky vč. jejího připojení na 230 V

•  PowerBooster – maximálně rychlý ohřev 
(výkon 3,7 kW)

•  Maximální příkon: 7,4 kW
•  Provedení: zkosená přední i zadní hrana, 

iXeliumTM

• Rozměry (v x š x h): 54 x 650 x 510 mm
• Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm
• Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~

SMO 654OF/BT/IXL

Pozn. Pro vaření na indukčních 
deskách je nutno použít nádobu 

s feromagnetickým dnem.

NOVINKA

65 cm

SLIDER 4x

Indukční sklokeramická 
varná deska – šířka 59 cm
•  4 indukční varné plotny
•  FlexiSide zóna tvořena 2 postranními 

plotnami – větší plocha pro vaření
•  Dotykové ovládání + 4 slidery pro 

každou zónu zvlášť – nastavení výkonu 
posunem prstu po stupnici

•  6. SMYSL SmartSet – přednastavené 
kategorie vaření

•  PowerManagement – možnost volby 
příkonu desky vč. jejího připojení na 230 V

•  PowerBooster – maximálně rychlý ohřev 
(výkon 3,7 kW)

•  Maximální příkon: 7,4 kW
•  Provedení: bez rámečku
•  Rozměry (v x š x h): 52 x 590 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
•  Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~

SMC 604 F/NE

Pozn. Pro vaření na indukčních 
deskách je nutno použít nádobu 

s feromagnetickým dnem.

59 cm

NOVINKA

SLIDER 4x

Indukční sklokeramická 
varná deska – šířka 59 cm
•  4 indukční varné plotny
•  FlexiMax zóna tvořena 2 zadními 

plotnami – větší plocha pro vaření
•  Dotykové ovládání + slider – nastavení 

výkonu posunem prstu po stupnici
•  6. SMYSL SmartSense – přednastavené 

funkce řízené senzorem
•  PowerManagement – možnost volby 

příkonu desky vč. jejího připojení na 230 V
•  PowerBooster – maximálně rychlý ohřev 

(výkon 7,4 kW)
•  Maximální příkon: 7,4 kW
•  Provedení: bez rámečku
•  Rozměry (v x š x h): 54 x 590 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm
•  Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~

SMO 604 OF/NE

Pozn. Pro vaření na indukčních 
deskách je nutno použít nádobu 

s feromagnetickým dnem.

59 cm

SLIDER 4x

Indukční sklokeramická 
varná deska – šířka 65 cm
•  4 indukční varné plotny
•   FlexiFull zóna - maximální využítí celé 

varné plochy pro vaření
•  Dotykové ovládání
•  4 slidery pro každou zónu zvlášť – 

nastavení výkonu posunem prstu po 
stupnici

•  6. SMYSL SmartSense – přednastavené 
funkce řízené senzorem

•  PowerManagement – možnost volby 
příkonu desky vč. jejího připojení na 
230 V

•  PowerBooster – maximálně rychlý ohřev 
(výkon 3,7 kW)

•   Maximální příkon: 7,4 kW
•   Provedení: zkosená přední i zadní hrana, 

iXeliumTM

•   Rozměry (v x š x h): 54 x 650 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm
• Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~

SMO 658 C/BT/IXL

Pozn. Pro vaření na indukčních 
deskách je nutno použít nádobu 

s feromagnetickým dnem.

65 cm

NOVINKA

Indukční sklokeramická 
varná deska – šířka 58 cm
•  4 indukční plotny, z toho 2 tvoří flexi 

zónu
•  Technologie 6. SMYSL – regulace 

nízkoteplotních funkcí
•  Slider – dotykové nastavení výkonu 

posunem prstu po stupnici
•  PowerBooster – maximálně rychlý ohřev 

(výkon 4,2 kW)
•  Maxi zóna – průměr plotny 24 cm
•  Maximální příkon: 8 kW
•  Provedení: zkosené hrany na všech 

stranách 
•  Rozměry (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
•  Doporučené přijpojení k el. síti: 400V 3N~

ACM 355 BA/WH

Pozn. Pro vaření na indukčních 
deskách je nutno použít nádobu 

s feromagnetickým dnem.

58 cm

Indukční sklokeramická 
varná deska ve stříbrném 
provedení – šířka 58 cm
•  4 indukční plotny, z toho 2 tvoří flexi zónu
•  Dotykové ovládání
•  PowerManagement – možnost volby příkonu
•  EcoCook – maximální výkon s úsporou 

energií
•  PowerBooster – maximálně rychlý ohřev 

(výkon 3,2 kW)
•  Maximální příkon: 7,2 kW
•  Provedení: zkosené hrany na všech 

stranách
•  Rozměry (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
•  Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~

ACM 808 BA/S

Pozn. Pro vaření na indukčních 
deskách  je nutno použít nádobu 

s feromagnetickým dnem.

58 cm

Indukční sklokeramická 
varná deska – šířka 77 cm
•  4 indukční plotny, z toho 2 tvoří flexi zónu
•  Technologie 6. SMYSL – regulace 

nízkoteplotních funkcí
•  Dotykové ovládání
•  PowerManagement – možnost volby 

příkonu desky vč. jejího připojení na 230 V
•  PowerBooster – maximálně rychlý ohřev 

(výkon 3,2 kW)
•  Maximální příkon: 7,2 kW
•  Provedení: zkosené hrany na všech 

stranách
•  Rozměry (v x š x h): 52 x 770 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 750 x 490 mm
•  Doporučené přijpojení k el. síti: 400V 3N~

ACM 938 BA

Pozn. Pro vaření na indukčních 
deskách je nutno použít nádobu 

s feromagnetickým dnem.

77 cm

Indukční sklokeramická 
varná deska – šířka 58 cm
•  4 indukční plotny, z toho 2 tvoří flexi zónu
•  Technologie 6. SMYSL – regulace 

nízkoteplotních funkcí
•  Dotykové ovládání
•  PowerManagement – možnost volby 

příkonu desky vč. jejího připojení na 230 V
•  PowerBooster – maximálně rychlý ohřev 

(výkon 3,2 kW)
•  EcoCook – maximalizace výkonu 

s optimalizací spotřeby energie
•  Maximální příkon: 7,2 kW
•  Provedení: zkosené hrany na všech 

stranách 
•  Rozměry (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
•  Doporučené přijpojení k el. síti: 400V 3N~

ACM 918 BA

Pozn. Pro vaření na indukčních 
deskách je nutno použít nádobu 

s feromagnetickým dnem.

58 cm

Indukční sklokeramická 
varná deska – šířka 58 cm
•  4 indukční plotny, vznikají 2 flexi zóny
•  Technologie 6. SMYSL – regulace 

nízkoteplotních funkcí
•  Dotykové ovládání
•  PowerManagement – možnost volby 

příkonu desky vč. jejího připojení na 230 V
•  PowerBooster – maximálně rychlý ohřev 

(výkon 2,2 kW)
•  Maximální příkon: 7,2 kW
•  Provedení: zkosené hrany na všech 

stranách 
•  Rozměry (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
•  Doporučené přijpojení k el. síti: 400V 3N~

ACM 928 BA

Pozn. Pro vaření na indukčních 
deskách je nutno použít nádobu 

s feromagnetickým dnem.

58 cm
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Indukční sklokeramická 
varná deska – šířka 58 cm
•  4 indukční plotny, z toho 2 tvoří flexi 

zónu
•  Dotykové ovládání
•  PowerBooster – maximálně rychlý ohřev 

(výkon 3,2 kW)
•  EcoCook – maximalizace výkonu 

s optimalizací spotřeby energie
•  Maximální příkon: 7,2 kW
•  Provedení: zkosená přední strana
•  Rozměry (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
•  Doporučené přijpojení k el. síti: 400V 3N~

ACM 920 BF

Pozn. Pro vaření na indukčních 
plotnách je nutno použít nádobu 

s feromagnetickým dnem.

58 cm

Indukční sklokeramická 
varná deska – šířka 58 cm
•  4 indukční plotny
•  Slider – dotykové nastavení výkonu 

posunem prstu po stupnici
•  PowerBooster – maximálně rychlý ohřev 

(výkon 3  kW)
•  Maximální příkon: 7,2 kW
•  Provedení: zkosené hrany na všech 

stranách
•  Rozměry (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
•  Doporučené přijpojení k el. síti: 400V 3N~

ACM 836 BA

Pozn. Pro vaření na indukčních 
plotnách je nutno použít nádobu 

s feromagnetickým dnem.

58 cm

Indukční sklokeramická 
varná deska – šířka 58 cm
•  4 indukční varné plotny 
•  Dotykové ovládání vpředu desky
•  PowerBooster na všech plotnách
•  Power Management – možnost volby 

příkonu desky vč. připojení na 230V
•  Maximální příkon: 7,2 kW
•  Provedení: zkosené hrany po celém 

obvodu desky
•  Rozměry (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování (š x h):  

560 x 490 mm
•  Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~

ACM 750 BA

Pozn. Pro vaření na indukčních 
plotnách je nutno použít nádobu 

s feromagnetickým dnem.

58 cm

Indukční sklokeramická 
varná deska – šířka 58 cm
•  4 indukční plotny
•  PowerManagement – možnost volby 

příkonu desky vč. jejího připojení na 
230 V

•  PowerBooster – maximálně rychlý ohřev 
(výkon 2,5 kW)

•  Maximální příkon: 7,2 kW
•  Provedení: zkosená přední hrana 
•  Rozměry (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
•  Doporučené přijpojení k el. síti: 400V 3N~

ACM 932 BF

Pozn. Pro vaření na indukčních 
deskách je nutno použít nádobu 

s feromagnetickým dnem.

58 cm

Indukční sklokeramická 
varná deska – šířka 58 cm
•  3 indukční plotny
•  Dotykové ovládání
•  PowerManagement – možnost volby 

příkonu desky vč. jejího připojení na 
230 V

•  Power Booster – maximálně rychlý 
ohřev (výkon 3,6 kW )

•  Maxi zóna – průměr plotny 28 cm
•  Maximální příkon: 7 kW
•  Provedení: zkosené hrany na všech 

stranách
•  Rozměry (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
• Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
•  Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N ~ 

ACM 832 BA

Pozn. Pro vaření na indukčních 
deskách je nutno použít nádobu 

s feromagnetickým dnem.

58 cm

Indukční sklokeramická 
varná deska – šířka 58 cm
•  4 indukční plotny
•  Dotykové ovládání
•  PowerBooster – maximálně rychlý ohřev 

(výkon 3 kW), pouze na levé plotně
•  PowerManagement – možnost volby 

příkonu desky vč. jejího připojení na 230 
V (ACM 822)

•  Maximální příkon: 6,5 kW
•  Provedení: bez rámečku
•  Rozměry (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
•  Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~

ACM 802 NE, ACM 822 NE

ACM 822 NE

Pozn. Pro vaření na indukčních 
plotnách je nutno použít nádobu 

s feromagnetickým dnem.

58 cm

Sklokeramická varná 
deska – šířka 58 cm
•  4 rychlovarné plotny (z toho 1 kulatá 

duozóna)
•  Dotykové ovládání
•  Příkon: 6,2 kW
•  Provedení: bez rámečku
•  Rozměry (v x š x h): 46 x 580 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
•  Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~

AKT 8130 NE
Sklokeramická varná 
deska – šířka 58 cm
•  4 rychlovarné plotny (z toho 1 kulatá 

duozóna)
•  Dotykové ovládání
•  Příkon: 6,2 kW
•  Provedení: s postraními nerezovými 

lištami
•  Rozměry (v x š x h): 46 x 580 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
•  Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~

AKT 8130 LX

Sklokeramická varná 
deska – šířka 58 cm
•  4 rychlovarné plotny (z toho 1 kulatá 

duozóna)
•  Dotykové Easytronic ovládání
•  Rychlovarný ohřev
•  Nízkoteplotní funkce
•  Příkon: 6,2 kW
•  Provedení: nerezový rámeček po celém 

obvodu desky
•  Rozměry (v x š x h): 46 x 580 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
•  Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~

AKT 8600 IX 

EASYTRONIC

Sklokeramická varná 
deska – šířka 58 cm
•  4 rychlovarné plotny (z toho 1 oválná  

a 1 kulatá duozóna)
•  Dotykové ovládání
•  Příkon: 6,3 kW
•  Provedení: zkosené hrany po celém 

obvodu desky
•  Rozměry (v x š x h): 46 x 580 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
•  Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~

AKT 8190 BA

Sklokeramická varná 
deska – šířka 58 cm
•  4 rychlovarné plotny
•  Dotykové ovládání
•  Příkon: 6,2 kW
•  Provedení: bez rámečku 
•  Rozměry (v x š x h): 46 x 580 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
•  Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~

AKT 8090 NE
Sklokeramická varná 
deska – šířka 58 cm
•  4 rychlovarné plotny
•  Ovládání pomocí otočných knoflíků
•  Příkon: 6,2 kW
•  Provedení: bez rámečku 
•  Rozměry (v x š x h): 50 x 580 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
•  Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~
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PLYNOVÉ  
VARNÉ DESKY
V ý k o n n ý  h o ř á k  
p r o  v ý k o n n é  v a ř e n í
Elegantní řešení pro profesionální vaření na plynových  
varných deskách. Nerezový povrch upravený nanotechnologií 
iXelium zabezpečuje dlouhověkou krásu a lesk varné desky. 
Vysoký výkon hořáků a dokonalý design doplňují celkový obraz 
vynikajícího spotřebiče na vaření. Barevné řešení skleněných 
povrchů vybraných modelů dokonale ladí s troubami  
a mikrovlnnými troubami ve stejném barevném provedení.
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PLYNOVÉ VARNÉ DESKYPLYNOVÉ VARNÉ DESKY

Spojení oceli a skla
pro věčnou krásu

Impozantní, nadčasový design plynových varných desek na povrchu z tvrzeného skla dokonale ladí s ostatními spotřebiči 
v kuchyni. Dvojité mřížky hořáků nebo robustní nerezový rám zabezpečuje dokonalou stabilitu hrnců i při jejich 
posouvání mezi jednotlivými hořáky. Vybrané modely jsou vybavené vysokovýkonným dvojkorunkovým hořákem  
pro rovnoměrný ohřev pánví a velkých hrnců při současném zkrácení vaření až o 20 %. 

Desky s jednoduchým
a rychlým čištěním

Exkluzivní úprava povrchu 
nanotechnologií iXelium brání 
přilepení připravovaného jídla 
na povrch desky, chrání povrch 
proti jeho poškrábání a stárnutí. 
Na čištění povrchu není potřeba 
používat čisticí prostředky,  
stačí setřít vlhkých hadříkem.  
Výsledkem čištění je vždy lesklý 
čistý povrch bez poškrábání.

LABORATORNÍ ZKOUŠKY
Nezávislé testy laboratoře TÜV Rheinland Italia potvrdily vysokou odolnost povrchů upravených nanotechnologií  
iXelium proti zažloutnutí, poškrábání a korozi vznikající při svařování tradiční nerezové oceli. TÜV Rheinland Italia  
je globálním lídrem v oblasti nezávislé bezpečnosti a certifikace kvality výrobků, služeb a podnikových systémů více  
než 130 let.

ZKOUŠKA ODOLNOSTI TEPLOTY
Odolnost vůči vysoké teplotě: nerezové povrchy byly vystavené teplotě 315 °C po dobu jedné hodiny, iXelium povrch  
je šestkrát odolnější proti zažloutnutí než tradiční ocel.

ZKOUŠKA ODOLNOSTI POŠKRÁBÁNÍ
Odolnost vůči poškrábání iXelium je patnáctkrát vyšší než tradiční nerezová ocel.

ZKOUŠKA ODOLNOSTI PROTI KOROZI
Ve zkušebních laboratořích byly povrchy podrobené testu ve vlhkém prostředí s vysokou koncentrací solného roztoku. 
Povrch iXelium je šestkrát odolnější vůči korozi než tradiční nerezová ocel.

ŘADA VARNÝCH DESEK  
PADNOUCÍ DO KAŽDÉ KUCHYNĚ
Varné desky Whirlpool jsou flexibilní a sestávají 
se z materiálů a rozměrů, které lze vzájemně 
kombinovat. K dispozici jsou varné desky  
v rozměrech od 30 cm do 77 cm.  
Nejvyšší variabilnost varných desek nabízejí 
modely DOMINO se šířkou 30 cm.  
V nabídce jsou 2 varianty:

•   modely se skleněným povrchem  
s tenkým nerezovým rámečkem

• modely s celonerezovým povrchem

Deska s povrchem iXelium
Perfektní, snadno udržovatelný povrch,  
odolný vysokým teplotám a poškrábání.

Tradiční povrch bez úpravy iXelium
Stopy poškrábání po čisticích prostředcích a drsné houbičce,  
zažloutlý povrch a okolí hořáků od vysoké teploty. 
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Plynová varná deska  
– šířka 59 cm
•  4 plynové hořáky
•  1 dvojkorunkový hořák - maximální výkon
•  Bezpečnostní ventily hořáků 
•  2 litinové mřížky hořáků
•  Integrované elektrické zapalování hořáků
•  Provedení: černé sklo
•  Maximální výkon hořáků: 8 kW
•  Rozměry (v x š x h): 49 x 590 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
•  Příslušenství: trysky na propan butan

GOA 6425 NB

CUBE
FUSION

59 cm

Plynová varná deska  
– šířka 59 cm
•  4 plynové hořáky
•  1 dvojkorunkový hořák - maximální výkon
•  Bezpečnostní ventily hořáků 
•  2 litinové mřížky hořáků
•  Integrované elektrické zapalování hořáků
•  Provedení: sklo v barvě champagne 
•  Maximální výkon hořáků: 8 kW
•  Rozměry (v x š x h): 49 x 590 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
•  Příslušenství: trysky na propan butan

GOA 6425 S

CUBE
FUSION

59 cm

Plynová varná deska  
– šířka 59 cm
•  4 plynové hořáky
•  1 dvojkorunkový hořák - maximální výkon
•  Bezpečnostní ventily hořáků 
•  2 litinové mřížky hořáků
•  Integrované elektrické zapalování hořáků
•  Provedení: bíle sklo
•  Maximální výkon hořáků: 8 kW
•  Rozměry (v x š x h): 49 x 590 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
•  Příslušenství: trysky na propan butan

GOA 6425 WH

CUBE
FUSION

59 cm

Plynová varná deska  
– šířka 59 cm
• 4 plynové hořáky
•  1 maxi hořák s výkonem 3,5 kW
•  Bezpečnostní ventily hořáků 
•  2 litinové mřížky hořáků 
•  Integrované elektrické zapalování hořáků
•  Provedení: černé sklo
•  Maximální výkon hořáků: 8 kW
•  Rozměry (v x š x h): 49 x 590 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
•  Příslušenství: trysky na propan butan

GOS 6415 NB

59 cm

CUBE
FUSION

Plynová varná deska  
– šířka 59 cm
• 4 plynové hořáky
•  1 dvojkorunkový hořák – maximální výkon
•  Bezpečnostní ventily hořáků 
•  2 litinové pavouky hořáků
•  Integrované elektrické zapalování hořáků
•  Provedení: černé sklo
•  Maximální výkon hořáků: 8 kW
•  Rozměry (v x š x h): 49 x 590 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
•  Příslušenství: trysky na propan butan

GOA 6423 NB

59 cm

CUBE
AMBIENT

Plynová varná 
deska – šířka 73 cm
•  5 plynových hořáků
•  1 dvojkorunkový hořák - 

maximální výkon
•  Bezpečnostní ventily hořáků 
•  3 litinové mřížky hořáků
•  Integrované elektrické 

zapalování hořáků
•  Provedení: černé sklo
•  Maximální výkon hořáků: 

12,3 kW
•  Rozměry (v x š x h):  

49 x 730 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování:  

560 x 490 mm
•  Příslušenství: trysky na 

propan butan

73 cm

CUBE
AMBIENT

GOA 7523 NB 

Plynová varná deska  
– šířka 59 cm
•  4 plynové hořáky
•  1 maxi hořák s výkonem 3,5 kW
•  Bezpečnostní ventily hořáků 
•  2 litinové pavouky hořáků
•  Integrované elektrické zapalování hořáků
•  Provedení: černé sklo
•  Maximální výkon hořáků: 8 kW
•  Rozměry (v x š x h): 49 x 590 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
•  Příslušenství: trysky na propan butan

GOS 6413 NB

59 cm

CUBE
AMBIENT

Plynová varná deska  
– šířka 59 cm
•  4 plynové hořáky
•  1 maxi hořák s výkonem 3,5 kW
•  Bezpečnostní ventily hořáků 
•  3 litinové pavouky hořáků – 1 dvojitý 
•  Integrované elektrické zapalování hořáků
•  Provedení: černé sklo
•  Maximální výkon hořáků: 8 kW
•  Rozměry (v x š x h): 49 x 590 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
•  Příslušenství: trysky na propan butan

GOR 6416 NB

59 cm

CUBE
AMBIENT

8990 
Kč

9990 
Kč

8990 
Kč

8990 
Kč

7490 
Kč

7490 
Kč

5990 
Kč

5990 
Kč

Plynová varná 
deska s povrchem 
iXelium™
•  5 plynových hořáků
•  1 dvojkorunkový hořák – 

maximální výkon
•  Povrch iXelium™ – odolný 

povrch desky
•  Bezpečnostní ventily hořáků
•  3 litinové mřížky
•  Integrované elektrické 

zapalování hořáků
•  Maximální výkon hořáků: 

11 kW
•  Rozměry (v x š x h):  

41 x 730 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování:  

560 x 480 mm
•  Příslušenství: trysky 

na propan-butan

GMF 7522 IXL

73 cm

CUBE
FUSION

8990 
Kč

Plynová varná deska  
s povrchem iXelium™
•  4 plynové hořáky
•  1 dvojkorunkový hořák – maximální 

výkon
•  Povrch iXelium™ – odolný povrch desky
•  Bezpečnostní ventily hořáků
•  2 litinové mřížky
•  Integrované elektrické zapalování hořáků
•  Maximální výkon hořáků: 8 kW
•  Rozměry (v x š x h): 41 x 590 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm
•  Příslušenství: trysky na propan-butan

GMF 6422 IXL 

CUBE
FUSION

59 cm

7990 
Kč

Plynová varná deska – 
šířka 59 cm
•  4 plynové hořáky
•  1 maxi hořák s výkonem 3,5 kW
•  Bezpečnostní ventily hořáků 
•  Litinové pavouky hořáků
•  Integrované elektrické zapalování 

hořáků
•  Provedení: černé tvrzené sklo
•  Maximální výkon hořáků: 8 kW
•  Rozměry (v x š x h): 49 x 590 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
•  Příslušenství: trysky na propan butan

AKT 6414 NB

59 cm

3490 
Kč

PLYNOVÉ VARNÉ DESKYPLYNOVÉ VARNÉ DESKY

Plynová varná deska  
s povrchem iXelium™
•  4 plynové hořáky
•  1 dvojkorunkový hořák – maximální 

výkon
•  Povrch iXelium™ – odolný povrch desky
•  Bezpečnostní ventily hořáků
•  2 litinové mřížky
•  Integrované elektrické zapalování 

hořáků
•  Maximální výkon hořáků: 8 kW
•  Rozměry (v x š x h): 41 x 590 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm
•  Příslušenství: trysky na propan-butan

GMA 6422 IXL

CUBE
AMBIENT

59 cm

6990 
Kč
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Plynová varná deska 
•  4 plynové hořáky
•  Bezpečnostní ventily hořáků
•  2 litinové mřížky
•  Integrované elektrické zapalování hořáků
•  Maximální výkon hořáků: 7,3 kW
•  Provedení: jasmín + bronzové ovládací 

knoflíky
•  Rozměry (v x š x h): 40 x 590 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm
•  Příslušenství: trysky na propan-butan

AKM 528 JA

DESIGN
RUSTICAL

59 cm

Plynová varná deska 
•  4 plynové hořáky
•  Bezpečnostní ventily hořáků
•  2 litinové mřížky
•  Integrované elektrické zapalování hořáků
•  Maximální výkon hořáků: 7,3 kW
•  Provedení: antracit + bronzové ovládací 

knoflíky
•  Rozměry (v x š x h): 40 x 590 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm
•  Příslušenství: trysky na propan-butan

AKM 528 NA

DESIGN
RUSTICAL

59 cm

4990 
Kč

4990 
Kč

ACM 712 IX
Indukční sklokeramická 
deska – šířka 29 cm
•  2 indukční plotny
•  Power Booster – maximálně rychlý 

ohřev (výkon 3kW)
•  Dotykové ovládání
•  Maximální příkon: 3kW
•  Provedení: zkosené hrany na přední 

a zadní straně s úzkým nerezovým 
rámečkem na všech stranách

•  Rozměry (v x š x h): 56 x 288 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 275 x 490 mm
•  Doporučené připojení k el.síti: 230V 1N~

Pro vaření na indukčních 
plotnách je nutno použít nádobu 

s feromagnetickým dnem.

AKT 310 IX 
Elektrická varná deska 
s litinovými plotnami 
– šířka 29 cm
•  2 litinové plotny
•  Ovládání pomocí otočných 

knoflíků
•  Maximální příkon: 3,5 kW
•  Provedení: nerez
•  Rozměry (v x š x h): 57 x 288 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 270 x 490 mm

7490 
Kč

2490 
Kč

AKT 315 IX
Sklokeramická varná 
deska – šířka 29 cm
•  2 rychlovarné plotny
•  Ovládání pomocí otočných knoflíků
•  Maximální příkon: 2,9 kW
•  Provedení: nerez
•  Rozměry (v x š x h): 57 x 288 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 270 x 490 mm

AKT 301 IX 
Plynová varná deska – 
šířka 29 cm
•  2 plynové hořáky
•  Ovládání pomocí otočných knoflíků
•  Bezpečnostní ventily hořáků
•  Integrované elektrické zapalování 

hořáků
•  Provedení: nerez
•  Maximální výkon hořáků: 4,65 kW
•  Rozměry (v x š x h): 45 x 288 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 270 x 490 mm
•  Příslušenství: trysky na propan-

butan

AKT 352 IX 
Plynová varná deska – 
šířka 29 cm
•  2 plynové hořáky
•  Ovládání pomocí otočných knoflíků
•  Bezpečnostní ventily hořáků
•  Integrované elektrické zapalování 

hořáků
•  Provedení: černé tvrzené sklo
•  Maximální výkon hořáků: 4,65 kW
•  Rozměry (v x š x h): 52 x 290 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 275 x 490 mm
•  Příslušenství: trysky na propan-

butan

2490 
Kč

3990 
Kč

5990 
Kč

Plynová varná deska 
•  4 plynové hořáky
•  1 dvojkorunkový hořák – maximální 

výkon
•  Bezpečnostní ventily hořáků
•  2 ocelové mřížky
•  Integrované elektrické zapalování hořáků
•  Maximální výkon hořáků: 8 kW
•  Provedení: nerez
•  Rozměry (v x š x h): 40 x 580 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm
•  Příslušenství: trysky na propan-butan

AKR 362 IX 

58 cm

3990 
Kč

Plynová varná deska
•  4 plynové hořáky
•  Bezpečnostní ventily hořáků
•  2 litinové mřížky
•  Integrované elektrické zapalování hořáků
•  Maximální výkon hořáků: 7,5 kW
•  Provedení: nerez
•  Rozměry (v x š x h): 40 x 580 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm
•  Příslušenství: trysky na propan-butan

AKR 351 IX

58 cm

3990 
Kč

Plynová varná deska 
•  4 plynové hořáky
•  Bezpečnostní ventily hořáků
•  2 ocelové mřížky
•  Integrované elektrické zapalování hořáků
•  Maximální výkon hořáků: 7,5 kW
•  Provedení: nerez
•  Rozměry (v x š x h): 40 x 580 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm
•  Příslušenství: trysky na propan-butan

AKR 360 IX/03

58 cm

3490 
Kč

Plynová varná deska 
•  4 plynové hořáky
•  Bezpečnostní ventily hořáků
•  2 ocelové mřížky
•  Zapalování hořáků pomocí tlačítka 
•  Maximální výkon hořáků: 7,3 kW
•  Provedení: černá (NB), nerez (IX)
•  Rozměry (v x š x h): 40 x 590 x 520 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm
•  Příslušenství: trysky na propan-butan

AKM 226 IX

58 cm

2990 
Kč

Plynová varná deska 
• 4 plynové hořáky
• Bezpečnostní ventily hořáků
• 2 irontech mřížky
• Integrované elektrické zapalování hořáků
• Maximální výkon hořáků: 7,8 kW
• Provedení: nerez 
• Rozměry (v x š x h): 40 x 590 x 510 mm
• Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm
• Příslušenství: trysky na propan-butan

GMA 6410 IX

59 cm

4390 
Kč

AKT 360 IX
Sklokeramická varná 
deska – šířka 29 cm
•  2 rychlovarné plotny
•  Ovládání pomocí otočných knoflíků
•  Maximální příkon: 3kW
•  Provedení: zkosené hrany na přední 

a zadní straně s úzkým nerezovým 
rámečkem na všech stranách

•  Rozměry (v x š x h): 52 x 288 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 275 x 490 mm
•  Doporučené připojení k el.síti: 230V

4490 
Kč

PLYNOVÉ VARNÉ DESKYPLYNOVÉ VARNÉ DESKY

Plynová varná deska 
•  4 plynové hořáky
•  Bezpečnostní ventily hořáků
•  2 ocelové mřížky
•  Integrované elektrické zapalování hořáků
•  Maximální výkon hořáků: 7,3 kW
•  Provedení: černá
•  Rozměry (v x š x h): 41 x 580 x 510  mm 
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm
•  Příslušenství: trysky na propan-butan

AKM 260 NB

58 cm

3490 
Kč
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ODSAVAČE PAR
I n s p i r a c e  p o d p o ř e n á  
v ý k o n e m
Inspirativní design a nejlepší technologie, to jsou odsavače par 
Whirlpool. Dosahují skvělých výkonů a vynikajících výsledků. 
Odsavače jsou navržené tak, aby zvyšovaly cirkulaci vzduchu, 
odstranily zápach a snižovaly tvorbu usazujícího tuku. 

Diskrétní a sofistikované – dokonalé pro každou kuchyni.
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ODSAVAČE PARODSAVAČE PAR

ENERGETICKÁ TŘÍDA A+ 1

Odsavač par s technologií 6. SMYSL je zařazen do energetické třídy A+, je vysoce úsporný 
 a dokáže uspořit až 36 % energie díky LED osvětlení a prémiovému motoru. Na displeji  
s dotykovým ovládáním kromě senzorové funkce odsávání 6. SMYSL je možné zvolit i manuální 
režim dle požadavků zákazníka.

Nerezový povrch odsavače 
je upraven nanotechnologií 
iXelium pro snadné 
čištění a zachování si stále 
elegantního lesklého 
vzhledu.

Unikátní design
s unikátním povrchem

Odsavač se vyznačuje nejen unikátním designem  
ale i skvělou technologií. Odsávání je vedeno přes 
štěrbinu - Perimetr na čelní stěně odsavače.  
Tento způsob odsávání zvyšuje účinnost odsávání  
o cca 10 %, ve srovnání s odsavačem se stejným 
výkonem motoru, při nižší hladině hluku o 7 %. Velká 
nerezová plocha, doplněná halogenovými žárovkami, 
dokonale ladí s moderním stylem dnešní kuchyně.

Díky exkluzivní nanotechnologii iXelium, aplikované  
na celý povrch, si nástěnný nerezový odsavač par 
zachovává svůj původní lesklý vzhled.

PŘIPOJENÍ ODSAVAČE
Všechny odsavače par Whirlpool jsou vhodné na odsávání do komína nebo recirkulaci:

Recirkulační režim – odsávaný vzduch cirkuluje přes tukový a uhlíkový filtr a pak se vrací zpět do kuchyně.

Připojení do komína – vzduch je odváděn přes tukové filtry a kovové větrací potrubí do vnějšího prostředí.  
Připojovací prvky a uhlíkové filtry nejsou součástí příslušenství odsavače (nutné objednat).

6. SMYSL 
pro správný odtah

Exkluzivní technologie 6. SMYSL 
od společnosti Whirlpool nabízí 
vynikající výkony v kombinaci 
s výjimečnou úsporou energie. 
Pomocí senzorů, které snímají 
vzduch nad varnou deskou během 
vaření, odsavač v režimu 6. SMYSL 
automaticky vyhodnotí všechny 
podněty, samostatně se zapne.

NÁSTĚNNÉ ODSAVAČE PAR
Díky svým čistým liniím a designu odsavače par Whirlpool nádherně padnou do každé moderní kuchyně.  
Čelní skleněná plocha je upravená speciálním filmem, který brání kondenzaci par díky nižšímu teplotnímu rozdílu  
mezi odsavačem a varnou deskou. Navíc, jelikož se na ploše netvoří kondenzace, čištění je ještě jednodušší.

PROSTOROVÉ ODSAVAČE PAR
Odsávání nad varným ostrůvkem v kuchyni spolehlivě vyřeší prostorové odsavače par.  
V nabídce je celonerezová verze a verze v kombinaci nerez a sklo.

KOMÍNOVÉ ODSAVAČE PAR
tvoří dokonalý doplněk designových řad vestavných spotřebičů Whirlpool. Dekorativní kousky v sobě spojují výkon 
tradičních odsavačů s inovativním designem, model AKR 474 IXL je v provedení iXelium, který ani po letech používání 
neztratí svůj lesk.

VÝSUVNÉ INTEGROVANÉ ODSAVAČE PAR
jsou neviditelnými pomocníky v kuchyni. Při vaření stačí jednoduše vysunout lištu odsavače s odsávací plochou  
a odsavač se zapne, po skončení vaření ji zasunete zpět pod skříňku. Výborné řešení pro malé kuchyně s nedostatkem 
prostoru.

ZÁVĚSNÉ ODSAVAČE PAR
jsou tradicí v našich kuchyních. Kdo chce vsadit na klasiku, sáhne po tomto odsavači.  
V nabídce jsou modely v šířce 60 cm a 50 cm.

1  Naměřená hodnota byla měřena při průměrném volném průtoku vzduchu 500 m3/h  
při třech rychlostních stupních odsávání plus intenzivní odsávání.
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Komínový odsavač par
•  LCD displej, elektronické ovládání
•  1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
•  Kapacita odsávání: min. 384 m3/h,  

max. 757 m3/h
•  Hladina hluku: min. 58 dB, max. 75 dB
•  Osvětlení: 2 LED žárovkami
•  Nominální výkon: 220 W
•  Příkon motoru: 225 W
•  Průměr odsávací roury: 150 mm
•  Provedení: iXelium™
•  Rozměry (v x š x h): 619 x 898 x 450 mm
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr
•  Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro 

recirkulaci CFW 020-1, zpětná klapka

AKR 474 IXL

Pozn. Při první instalaci na recirkulaci je nutno dokoupit:
1x držák uhlíkového filtru

2x plastový bajonetový šroub

Nástěnný odsavač par
•  1 motor, 3 stupně výkonu odsávání
•  Kapacita odsávání: min. 195 m³/h, 

max. 400 m³/h
•  Hladina hluku: min. 48 dB, max. 60 dB
•  Efektivní odsávání pomocí technologie 

Perimeter
•  Osvětlení: 2 halogenovými žárovkami
•  Nominální výkon: 210 W
•  Příkon motoru: 210 W
•  Provedení: černé sklo
•  Rozměry (v x š x h): 381 x 595 x 326 mm
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr
•  Možno dokoupit uhlíkový filtr recirkulaci 

CHF 57

AKR 036 G BL

Nástěnný odsavač par
•  1 motor, 4 stupně rychlosti odsávání
•  Kapacita odsávání:  

min. 409 m3/h, max. 772 m3/h
•  Hladina hluku: 52/66 dB
•  Efektivní odsávání pomocí technologie 

Perimeter
•  Osvětlení 2 LED žárovkami
•  Nominální výkon: 408 W
•  Příkon motoru: 310 W
•  Průměr odsávací roury: 150 mm
•  Provedení: nerez + zrcadlové sklo
•  Rozměry (v x š x h): 600 x 589 x 395 mm
•  Ovládání vpředu dotykové 
•  Příslušenství: komín, hliníkový tukový 

filtr, uhlíkový filtr pro recirkulaci CHF 57  
(2 ks v balení)

AKR 808 BK
Nástěnný odsavač par
•  1 motor, 4 stupně rychlosti odsávání
•  Kapacita odsávání:  

min. 409 m3/h, max. 772 m3/h
•  Hladina hluku: 52/66 dB
•  Efektivní odsávání pomocí technologie 

Perimeter
•  Osvětlení 2 LED žárovkami
•  Nominální výkon: 408 W
•  Příkon motoru: 310 W
•  Průměr odsávací roury: 150 mm
•  Provedení: nerez + zrcadlové sklo
•  Rozměry (v x š x h): 600 x 589 x 395 mm
•  Ovládání vpředu dotykové 
•  Příslušenství: komín, hliníkový tukový 

filtr, uhlíkový filtr pro recirkulaci CHF 57  
(2 ks v balení)

AKR 809 MR

NOVINKA

Nástěnný odsavač par
•  1 motor, 3 stupně výkonu odsávání
•  Kapacita odsávání: 464/629/713 m3/h
•  Hladina hluku: min. 59 dB, max. 66 dB
•  Efektivní odsávání pomocí technologie 

Perimeter
•  Osvětlení 2 LED žárovky
•  Nominální výkon: 272 W
•  Příkon motoru: 270 W
•  Provedení: černé sklo
•  Rozměry (v x š x h): 360 x 798 x 326 mm
•  Příslušenství: komín, hliníkový tukový 

filtr, uhlíkový filtr pro recirkulaci CHF 57  
(2 ks v balení)

AKR 039 G BL
Nástěnný odsavač par
•  1 motor, 3 stupně výkonu odsávání
•  Kapacita odsávání: 469/625/713 m3/h
•  Hladina hluku: 60/60/67 dB
•  Efektivní odsáváná pomocí technologie 

Perimeter
•  Osvětlení 2 LED žárovkami
•  Nominální výkon: 272 W
•  Přikon motoru: 270 W
•  Provedení: bílé sklo, černý komín
•  Rozměry (v x š x h):  

360 (komín 370-700) x 598 x 326 mm
•  Příslušenství: komín, hliníkový tukový 

filtr, uhlíkový filtr pro recirkulaci CHF 57  
(2 ks v balení)

WHVP 63 LT W

Nástěnný odsavač par
•  1 motor, 3 stupně výkonu odsávání
•  Kapacita odsávání: min. 403 m3/h, 

max. 647 m3/h
•  Hladina hluku: min. 58 dB, max. 69 dB
•  Efektivní odsávání pomocí technologie 

Perimeter
•  Osvětlení 2 LED žárovky
•  Nominální výkon: 262 W
•  Příkon motoru: 260 W
•  Provedení: černé sklo
•  Rozměry (v x š x h): 360 x 598 x 326 mm
•  Ovládání: tlačítky
•  Příslušenství: komín, hliníkový tukový 

filtr, uhlíkový filtr pro recirkulaci CHF 57  
(2 ks v balení)

AKR 037 G BL

Prostorový odsavač par
•  1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
•  Kapacita odsávání: 265/415/630 m3/h
•  Hladina hluku: 46/55/65 dB
•  Osvětlení 2 halogenovými žárovkami
•  Nominální výkon: 210 W
•  Příkon motoru: 170 W
•  Průměr odsávací roury: 150 mm
•  Provedení: nerez + sklo
•  Rozměry (v x š x h):  

624–1010 x 998 x 698 mm
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr
•  Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro 

recirkulaci CFW 020-1 (1 ks v balení), 
zpětná klapka

AKR 951/1 IX

Komínový odsavač par
•  Technologie 6. SMYSL – přednastavené 

parametry odsávání
•  Dotykové ovládání + centrální otočný 

knoflík
•  1 motor, 4 stupně rychlosti odsávání
•  Kapacita odsávání: min. 304 m3/h,  

max. 713 m3/h
•  Hladina hluku: min. 52 dB, max. 74 dB
•  Osvětlení: 2 halogenovými žárovkami
•  Nominální výkon: 280 W
•  Příkon motoru: 250 W
•  Průměr odsávací roury: 150 mm
•  Provedení: nerez
•  Rozměry (v x š x h): 619 x 898 x 450 mm
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr
•  Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro 

recirkulaci CFW 020-1 (1 ks v balení), 
zpětná klapka

AKR 759 IX

Pozn. Při první instalaci na recirkulaci je nutno dokoupit:
1x držák uhlíkového filtru

2x plastový bajonetový šroub

Komínový odsavač par
•  Technologie 6. SMYSL – přednastavené 

parametry odsávání
•  1 motor, 4 stupně výkonu odsávání 
•  Dotykové ovládání + centrálního otočný 

knoflík
•  Kapacita odsávání: min. 304 m3/h,max. 

713 m3/h
•  Hladina hluku: min. 52 dB, max. 74 dB 
•  Osvětlení: 2 halogenové žárovky
•  Nominální výkon: 280 W
•  Příkon motoru: 250 W
•  Provedení: nerez
•  Rozměry (v x š x h): 620 x 598 x 455 mm
•  Příslušenství: uhlíkový filtr pro recirkulaci  

CHF 15-1 (1 ks v balení)

AKR 746 IX

Komínový odsavač par 
•  1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
•  Kapacita odsávání: 195/368 m3/h
•  Hladina hluku: 56/62 dB
•  Osvětlení 2 halogenovými žárovkami
•  Nominální výkon: 160 W
•  Příkon motoru: 120 W
•  Průměr odsávací roury: 150 mm
•  Provedení: nerez + sklo
•  Rozměry (v x š x h): 

690–1130x898x450 mm
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr
•  Příslušenství: uhlíkový filtr pro recirkulaci  

CHF 15-1 (1 ks v balení)

WHF 96 AM X

Pozn. Při první instalaci na recirkulaci je nutno dokoupit:
1x držák uhlíkového filtru

2x plastový bajonetový šroub

Komínový odsavač par
•  1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
•  Kapacita odsávání: 195/368 m3/h
•  Hladina hluku: 56/62 dB
•  Osvětlení 2 halogenovými žárovkami
•  Nominální výkon: 160 W
•  Příkon motoru: 120 W
•  Průměr odsávací roury: 150 mm
•  Provedení: nerez + sklo
•  Rozměry (v x š x h): 

690–1130x598x450 mm
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr
•  Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro 

recirkulaci CFW 020-1 (1 ks v balení), 
zpětná klapka

WHF 66 AM X

Pozn. Při první instalaci na recirkulaci je nutno dokoupit:
1x držák uhlíkového filtru

2x plastový bajonetový šroub
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Závěsný odsavač par
•  1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
•  Kapacita odsávání: 135/175 m3/h
•  Hladina hluku: 62/69 dB
•  Osvětlení 1 žárovkou
•  Nominální výkon: 128 W
•  Příkon motoru: 100 W
•  Průměr odsávací roury: 100 mm
•  Provedení: bílá
•  Rozměry (v x š x h): 130 x 499 x 508 mm
•  Příslušenství: papírový tukový filtr
•  Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro 

recirkulaci CHF 28-1, zpětná klapka

WSLCSE 55 AS W
Závěsný odsavač par
•  1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
•  Kapacita odsávání: 135/175  m3/h
•  Hladina hluku: 62/69 dB
•  Osvětlení 1 žárovkou
•  Nominální výkon: 128 W
•  Příkon motoru: 100 W
•  Průměr odsávací roury: 100 mm
•  Provedení: nerez (X), stříbrná metalíza (GR, 

bílá (W), černá (K)
•  Rozměry (v x š x h): 130 x 599 x 515 mm
•  Příslušenství: papírový tukový filtr
•  Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro 

recirkulaci CHF 28-1, zpětná klapka

WSLCSE 65 AS X, GR, W, K

Komínový odsavač par
•  1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
•  Kapacita odsávání: 162/192/352 m3/h
•  Hladina hluku: 55/62/67 dB
•  Osvětlení 2 žárovkami
•  Nominální výkon: 230 W
•  Příkon motoru: 140 W
•  Průměr odsávací roury: 120 mm
•  Provedení: nerez
•  Rozměry (v x š x h):  

850/1100 x 900 x 500 mm 
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr
•  Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro 

recirkulaci CHF 210-1 - 2 ks, zpětná klapka

AKR 916 IX
Komínový odsavač par
•  1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
•  Kapacita odsávání: 162/192/352 m3/h
•  Hladina hluku: 55/62/67 dB
•  Osvětlení 2 žárovkami
•  Nominální výkon: 230 W
•  Příkon motoru: 140 W
•  Průměr odsávací roury: 120 mm
•  Provedení: nerez
•  Rozměry (v x š x h):  

850/1100 x 600 x 500 mm 
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr
•  Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro 

recirkulaci CHF 210-1 - 2 ks, zpětná klapka

AKR 648 IX

Výsuvný odsavač par
•  1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
•  Kapacita odsávání: 276/340/428 m3/h
•  Hladina hluku: 58/63/69 dB
•  Osvětlení 2 halogenovými žárovkami
•  Nominální výkon: 170 W
•  Příkon motoru: 130 W
•  Průměr odsávací roury: 120 mm
•  Provedení: nerez
•  Rozměry (v x š x h): 180 x 599 x 300 mm
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr, zpětná 

klapka
•  Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro 

recirkulaci AKB 000-1 

AKR 747 IX
Výsuvný odsavač par
•  1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
•  Kapacita odsávání: 162/271/372 m3/h
•  Hladina hluku: 45/55/64 dB
•  Osvětlení 2 žárovkami
•  Nominální výkon: 206 W
•  Příkon motoru: 150 W
•  Průměr odsávací roury: 120 mm
•  Provedení: nerez
•  Rozměry (v x š x h): 180 x 599 x 300 mm
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr, zpětná 

klapka
•  Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro 

recirkulaci AKB 000-1 (2 ks v balení)

AKR 749 IX

Výsuvný odsavač par
•  1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
•  Kapacita odsávání: 162/271/372 m3/h
•  Hladina hluku: 45/55/64 dB
•  Osvětlení 2 žárovkami
•  Nominální výkon: 206 W
•  Příkon motoru: 150 W
•  Průměr odsávací roury: 120 mm
•  Provedení: černé 
•  Rozměry (v x š x h): 180 x 599 x 300 mm
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr, zpětná 

klapka
•  Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro 

recirkulaci AKB 000-1 (2 ks v balení)

AKR 749 NB
Výsuvný odsavač par
•  1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
•  Kapacita odsávání: 162/271/372 m3/h
•  Hladina hluku: 45/55/64 dB
•  Osvětlení 2 žárovkami
•  Nominální výkon: 206 W
•  Příkon motoru: 150 W
•  Průměr odsávací roury: 120 mm
•  Provedení: bílé
•  Rozměry (v x š x h): 180 x 599 x 300 mm
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr, zpětná 

klapka
•  Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro 

recirkulaci AKB 000-1 (2 ks v balení)

AKR 749 WH

Komínový odsavač par
•  1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
•  Kapacita odsávání: 285/336/372 m3/h
•  Hladina hluku: 57/61/65 dB
•  Osvětlení 2 žárovkami
•  Nominální výkon: 210 W
•  Příkon motoru: 130 W
•  Průměr odsávací roury: 125 mm
•  Provedení: antracit 
•  Rozměry (v x š x h): 520–720 x 600 x 

515 mm
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr
•  Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro 

recirkulaci CHF 210-1 (1 ks v balení)

AKR 551 NA
Komínový odsavač par
•  1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
•  Kapacita odsávání: 285/336/372 m3/h
•  Hladina hluku: 57/61/65 dB
•  Osvětlení 2 žárovkami
•  Nominální výkon: 210 W
•  Příkon motoru: 130 W
•  Průměr odsávací roury: 125 mm
•  Provedení: jasmín
•  Rozměry (v x š x h): 520–720 x 600 x 

515 mm
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr
•  Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro 

recirkulaci CHF 210-1 (1 ks v balení)

AKR 551 JA

Komínový odsavač par
•  1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
•  Kapacita odsávání: 162/192/352 m3/h
•  Hladina hluku: 55/62/67 dB
•  Osvětlení 2 žárovkami
•  Nominální výkon: 230 W
•  Příkon motoru: 140 W
•  Průměr odsávací roury: 120 mm
•  Provedení: nerez
•  Rozměry (v x š x h):  

850/1100 x 600 x 500 mm 
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr
•  Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro 

recirkulaci CHF 303-1 (1 ks v balení), 
zpětná klapka

WSLESS 66 AS X
Komínový odsavač par
•  1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
•  Kapacita odsávání: 162/192/352 m3/h
•  Hladina hluku: 55/62/67 dB
•  Osvětlení 2 žárovkami
•  Nominální výkon: 230 W
•  Příkon motoru: 140 W
•  Průměr odsávací roury: 120 mm
•  Provedení: nerez
•  Rozměry (v x š x h):  

850/1100 x 600 x 500 mm 
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr
•  Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro 

recirkulaci CHF 28-1 (1 ks v balení), 
zpětná klapka

WSLCSE 65 AS X
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M YČ K Y  N á D O B Í
N e j č i s t ě j š í  u m ý v á n í  n á d o b í
Supreme nápady pro třpytivě čisté nádobí dělá naše myčky  
jedinečnými a nenapodobitelnými. Zákazníkům nabízíme  
inteligentní spotřebiče v elegantním a ergonomickém designu, 
který zaručuje výjimečné výsledky. Přinášíme myčky s nízkou  
spotřebou vody a energie, s vysokým čistícím výkonem. 

Vždy brilantně čisté nádobí.
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MYČKY NÁDOBÍMYČKY NÁDOBÍ

Vychutnejte si dokonalé 
mytí a sušení nádobí

už za jednu hodinu 1

Nová technologie 6. SMYSL detekuje a monitoruje úroveň  
znečištění vody díky inteligentním senzorům  
a přizpůsobuje cyklus mytí zjištěnému stavu.  
Výsledkem je vždy dokonale čisté nádobí  
až s 50% úsporou vody a času.2

  PowerClean Pro
  Dokonalé umytí 
  bez předmývání

SUPREME ŘEŠENÍ PRO MYTÍ,  
AŽ O 30 % VĚTŠÍ PROSTOR
PowerClean Pro
Nejlepší řešení pro odstranění odolných připálených 
nečistot při současném zvětšení kapacity myčky. 
Silně znečištěné pánve s připálenými zbytky jídla se teď 
mohou bezpečně mýt s ostaním bežně znečištěným 
nádobím při standardní teplotě. Stačí pánve umístit  
do zóny PowerClean Pro a zadní trysky vysokým  
tlakem vody odstraní zbytky jídla z hrnců a pánví.  
Hrnce a pánve není potřeba před mytím v myčce  
ručně predmývat!

1  platí pro vybraný model, úspora je na rozdíl od bežné myčky

MÉNĚ VODY, VYŠŠÍ EFEKTIVNOST
Dokonalé umytí se 6 litry vody! Opakované využití přefiltrované vody  
ze závěrečného oplachu pro další mytí.  
Díky Eko programu myčka umožňuje ušetřit až 3 litry vody.1

SUPREME MYJE A SUŠÍ UŽ ZA 1 HODINU
Jedinečný program s aktivním sušením pro mytí a sušení i plastového nádobí.  
Aktivní sušení PowerDry zabezpečuje dokonalé výsledky sušení díky inovativnímu  
3D systému proudění vzduchu v uzavřeném prostoru myčky nádobí,  
který odvádí horkou páru z myčky a zpět fouká chladný vzduch.  
Po otvevření dveří je nádobí a vnitřní myčka bez páry a vlhkosti.

Vždy dokonale suché i plastové nádobí bez dodatečného utírání,  
bez rizika kapající vody na kuchyňský nábytek. 

ÚSPORA ENERGIE, VODY A ČASU
Nejvyšší energetická účinnost. Myčka nádobí Whirlpool s technologií  
Whirlpool PowerDry zaručuje maximální rychlost a účinnost mytí všech druhů nádobí  
v nejefektivnější energetické tříde A+++.

Technologie PowerClean Pro nabízí kromě dokonalého odstranění hrubých nečistot  
i lepší využití prostoru dolního koše. Vysoká flexibilita vnitřního uspořádání koše nabízí prostor  
pro uložení 40 talířů nebo 20 talířů, 2 pánví a 3 hrnců nebo další kombinace, které vyhovují 
potřebám zákazníků. Koš je vybavený speciálními sklápěcími držáky pro podepření pánví  
v zóne PowerClean Pro.

1 Na základě interních testů
2  Na základě interního testování. Procenta jsou vypočítaná z hodnot  

mezi minimální a maximální spotřebou vody a času v programu 6. SMYSL.
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MYČKY NÁDOBÍMYČKY NÁDOBÍ

Prostor pro jakékoliv nádobí,
všechno má svoje místo

Myčky nádobí Whirlpool mají špičkový design, vyrobené jsou z vysokokvalitních materiálů.  
Nabízíme velký flexibilný vnitřní prostor, nastavitelnou výšku horního koše a vybrané modely  
jsou vybavené i třetí příborovou zásuvkou.

KAPACITA AŽ PRO 14 OBĚDOVÝCH SOUPRAV
Vysoká flexibilita pro každou situaci díky sklápěcím držákům výsuvných košů.

14 souprav

MODULÁRNÍ TŘETÍ ZÁSUVKA
Flexibilní zásuvka se přizpůsobí potřebám zákazníků, jednoduchým zasunutím do sebe se zúží  
o 1/3 a vytvoří tak prostor na umístění i vysokých pohárů v horním koši.

RUKOJETĚ KOŠŮ
Rukojeť košů myčky je vyrobená  
z nerezové oceli. Díky zvýšenému  
ergonomickému a robustnímu designu  
poskytuje bezkonkurenční funkčnost.

NEREZOVÁ NÁDRŽ
Nádrž myčky nádobí je ze 100%  
nerezové oceli. Tento materiál  
s dlouhou životností je hygienicky čistý,  
lehce se udržuje a zaručuje vynikající  
výsledky mytí a sušení.

TELESKOPICKÉ VÝSUVY
Teleskopické výsuvy poskytují jednoduchý 
 a úplný výsuv horního koše pro pohodlné  
nakládání a vykládání nádobí.

LIFT-UP SYSTÉM
Přestavitelná výška horního koše o 3,5 cm  
umožňuje ukládat do dolního koše  
i objemnější hrnce nebo talíře s větším  
průměrem.

KOŠÍK NA PŘÍBORY
Vyjímatelný košík na příbory je umístěný  
ve spodním koši a díky svému tvaru  
lze lehce přesouvat vpravo nebo vlevo  
podle potřeb zákazníka.

SKLÁPĚCÍ DRŽÁKY
V dolním a horním koši se držáky talířů  
a plastové držáky pohárů jednoduše sklápějí  
a vytvoří tak prostor i pro nádobí větších  
a nestandardních rozměrů.
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MYČKY NÁDOBÍMYČKY NÁDOBÍ

Kompaktní myčky
v novém designu

Kompaktní myčky nádobí jsou vybavené technologií 6. SMYSL,  
která měří stupeň znečištění nádobí a na základě zjištěného stavu  
přizpůsobuje parametry mytí.

Čisté nádobí bez námahy a až 40 % úspory vody, času a energie. 1

DOKONALÝ STYL
Vynikající design, moderní a inovativní vzhled, který se shoduje s každou kuchyní, to jsou nové kompaktní myčky 
Whirlpool. Přehledný ovládací panel s jasně definovanými prvky je doplněný displejem pro zobrazení programu  
a délky jeho trvání.

FLEXIBILNÍ A STABILNÍ  
PRO NAKLÁDÁNÍ NÁDOBÍ  1

Space Zone
Díky novému držáku v SpaceZone  
se vejde do spodního koše hrnec  
i pánev najednou..

Flexibilní podložka na příbory
Praktický prostor pro příbory,  
nože a ostatní dlouhé nádobí.  
Podložka je lehce vyjímatelná  
a neomezuje prostor horního koše 
při ukládání vysokých pohárů.

Sklápěcí boční držáky
Praktické držáky, které vytváří další 
úroveň pro ukládání pohárů  
v horním koši.

Moderní, elegantní,
intuitivní

To jsou nové myčky nádobí od společnosti Whirlpool. Plně integrované do kuchyňské linky s ovládáním na hraně  
dveří nebo modely s ovládacím panelem na čelní straně myčky nádobí. Vybrané modely jsou vybaveny displejem  
pro zobrazení programu a přídavných funkcí s délkou trvání. Činnost plně integrované myčky je zobrazena  
na podlaze světelným paprskem.1

JEDNODUCHÁ INSTALACE
Praktické nastavení zadních nožiček zpředu – otáčením plastové spojky na předním soklu.

SMART KAPACITA
Až 10 obědových souprav – to je kapacita úzké myčky nádobí Whirlpool.  
Díky novému uspořádání košů jsme vytvořili perfektní zařízení  
pro řešení všech potřeb zákazníků.

SUPER SILENT
Hlučnost myček je jen 43 dBa. 

ENERGETICKÁ TŘÍDA A++
Třída A++ představuje úsporu energie o 10 % na rozdíl od běžné A+ třídy.

1 Porovnání minimální a maximální spotřeby v programu 6. SMYSL.
2   Vnitřní výbava je různá v závislosti na modelu.

1 Platí pro vybrané modely
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Myčka nádobí  
se šířkou 60 cm
•  6. SMYSL 
•  8 programů
•  kapacita: 14 sad nádobí
•  roční spotřeba energie/vody: 

265kWh/2520 l
•  spotřeba energie/vody za cyklus:  0,93 

kWh/9 l
•  hlučnost: 46 dB
•  Multizone – možnost nastavení mytí 

pouze v horním nebo dolním koši
•  zvukový signál na konci cyklu
•  odložený start 1-12h
•  rozměry: 820 x 595 x 570 mm

 

WBC 3C26 X

Myčka nádobí  
se šířkou 60 cm
•  6. SMYSL PowerClean Pro
•  8 programů
•  kapacita: 14 sad nádobí
•  roční spotřeba energie/vody: 

265kWh/2660 l
•  spotřeba energie/vody za cyklus:  0,93 

kWh/9,5 l
•  hlučnost: 43 dB
•  provozní kontrolka
•  Multizone – možnost nastavení mytí 

pouze v horním nebo dolním koši
•  třetí příborová zásuvka
•  odložený start 1-12h
•  rozměry: 820 x 595 x 570 mm

WIC 3C23 PEF

Myčka nádobí  
se šířkou 60 cm
•  6. SMYSL PowerClean Pro
•  10 programů
•  kapacita: 14 sad nádobí
•  roční spotřeba energie/vody: 265kWh/2520 l
•  spotřeba energie/vody za cyklus: 0,93 kWh/9 l
•  hlučnost: 41 dB
•  Multizone – možnost nastavení mytí pouze 

v horním nebo dolním koši
•  Aquastop – ochrana proti přetečení
•  zvukový signál na konci cyklu
•  odložený start 1-12h
•  rozměry: 820 x 595 x 570 mm

 

WIO 3T321 P

Myčka nádobí s aktivním 
sušením PowerDryTM

•  6. SMYSL PowerClean Pro
•  aktivní sušení PowerDry (čisté a suché 

nádobí za 1 hodinu)
•  11 programů
•  kapacita: 14 sad nádobí
•  roční spotřeba energie/vody: 237 kWh/2660 l
•  spotřeba energie/vody za cyklus: 0,83 

kWh/9,5 l
•  hlučnost: 43 dB
•  zvuková signalizce na konci cyklu
•  Multizone – možnost nastavení mytí 

pouze v horním nebo dolním koši
•  Aquastop – ochrana proti přetečení
•  třetí příbrová zásuvka
•  odložený start 1-24h
•  rozměry: 820 x 595 x 570 mm

WBO 3T333 DF I

Myčka nádobí s aktivním 
sušením PowerDry TM

•  6. SMYSL PowerClean Pro
•  aktivní sušení PowerDry (čisté a suché 

nádobí za 1 hodinu)
•  11 programů
•  kapacita: 14 sad nádobí
•  roční spotřeba energie/vody: 237kWh/2660 l
•  spotřeba energie/vody za cyklus:  0,83 kWh/9,5 l
•  hlučnost: 43 dB
•  poloviční náplň
•  zvukový signál na konci cyklu
•  třetí příborová zásuvka
•  Multizone – možnost nastavení mytí pouze 

v horním nebo dolním koši
•  Aquastop – ochrana proti přetečení
•  odložený start 1-12h
•  rozměry: 820 x 595 x 570 mm 

WBO 3O33 DL X
Myčka nádobí  
se šířkou 60 cm
•  6. SMYSL PowerClean Pro
•  11 programů
•  kapacita: 14 sad nádobí
•  roční spotřeba energie/vody: 265 

kWh/2660 l
•  spotřeba energie/vody za cyklus:  0,93 

kWh/9,5 l
•  hlučnost: 46 dB
•  zvukový signál na konci cyklu
•  Multizone – možnost nastavení mytí 

pouze v horním nebo dolním koši
•  Aquastop – ochrana proti přetečení
•  třetí příborová zásuvka
•  odložený start 1-24h
•  rozměry: 820 x 595 x 570 mm

WBC 3C26 PF X
Plně vestavná myčka 
nádobí se šířkou 60 cm
•  6. SMYSL PowerClean Pro
•  8 programů
•  kapacita: 14 sad nádobí
•  roční spotřeba energie/vody:  

265 kWh/2660 l
•  spotřeba energie/vody za cyklus:  

0,93 kWh/9,5 l
•  hlučnost: 44 dB
•  paprsek promítnutý na podlahu
•  Třetí příborová zásuvka
•  Multizone – možnost nastavení mytí 

pouze v horním nebo dolním koši
•  odložený start 1-12h
•  rozměry: 820 x 595 x 555 mm

WIC 3C24 PS F E

Myčka nádobí s aktivním 
sušením PowerDryTM

•  6. SMYSL PowerClean Pro
•  aktivní sušení PowerDry (čisté a suché 

nádobí za 1 hodinu)
•  11 programů
•  kapacita: 14 sad nádobí
•  roční spotřeba energie/vody: 237 

kWh/2660 l
•  spotřeba energie/vody za cyklus:  0,83 

kWh/9,5 l
•  hlučnost: 43 dB
•  provozní kontrolka
•  Multizone – možnost nastavení mytí 

pouze v horním nebo dolním koši
•  třetí příborová zásuvka
•  odložený start 1-12h
•  rozměry: 820 x 595 x 570 mm

WIO 3T133 DEL

Myčka nádobí  
se šířkou 60 cm
•  6. SMYSL PowerClean Pro
•  10 programů
•  kapacita: 14 sad nádobí
•  roční spotřeba energie/vody: 237 

kWh/2520 l
•  spotřeba energie/vody za cyklus: 0,83 

kWh/9 l
•  hlučnost: 42 dB
•  provozní kontrolka
•  Multizone – možnost nastavení mytí 

pouze v horním nebo dolním koši
•  Aquastop – ochrana proti přetečení
•  odložený start 1-12h
•  rozměry: 820 x 595 x 570 mm
 

WCIO 3O32 PE

Myčka nádobí  
se šířkou 60 cm
•  6. SMYSL PowerClean Pro
•  10 programů
•  kapacita: 14 sad nádobí
•  roční spotřeba energie/vody: 265 kWh/1680 l
•  spotřeba energie/vody za cyklus:  0,93 kWh/6 l
•  hlučnost: 43 dB
•  zvuková signalizce na konci cyklu
•  Multizone – možnost nastavení mytí 

pouze v horním nebo dolním koši
•  Aquastop – ochrana proti přetečení
•  odložený start 1-24h
•  rozměry: 820 x 595 x 570 mm
 

WBO 3T323 6P X

6

Myčka nádobí  
se šířkou 60 cm
•  6. SMYSL PowerClean Pro
•  10 programů
•  kapacita: 14 sad nádobí
•  roční spotřeba energie/vody: 265 

kWh/1680 l
•  spotřeba energie/vody za cyklus:  0,93 

kWh/6 l
•  hlučnost: 43 dB
•  zvuková signalizce na konci cyklu
•  Multizone – možnost nastavení mytí 

pouze v horním nebo dolním koši
•  Aquastop – ochrana myčky proti přetečení 
•  odložený start 1-12h
•  rozměry: 820 x 595 x 570 mm
 

WKIO 3T123 6P

6

Myčka nádobí  
se šířkou 60 cm
•  6. SMYSL
•  8 programů
•  kapacita: 14 sad nádobí
•  roční spotřeba energie/vody: 265 

kWh/2660 l
•  spotřeba energie/vody za cyklus: 0,93 

kWh/9 l
•  hlučnost: 46 dB
•  zvuková signalizace na konci cyklu
•  Multizone – možnost nastavení mytí 

pouze v horním nebo dolním koši
•  třetí příborová zásuvka, 
•  odložený start 1-12h
•  rozměry: 820 x 595 x 570 mm
 

WEIC 3C26 F
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Plně vestavná myčka 
nádobí v šířce 60 cm
•  6. SMYSL PowerClean Pro
•  8 programů
•  kapacita: 14 sad nádobí
•  roční spotřeba energie/vody: 265 

kWh/2520 l
•  spotřeba energie/vody za cyklus: 0,93 

kWh/9 l
•  hlučnost: 44 dB
•  paprsek promítnutý na podlahu
•  Multizone – možnost nastavení mytí 

pouze v horním nebo dolním koši
•  odložený start 1-12h
•  rozměry: 820 x 595 x 555 mm

WKIC 3C24 PE
Plně vestavná myčka 
nádobí se šířkou 60 cm
•  6. SMYSL PowerClean Pro
•  8 programů
•  kapacita: 14 sad nádobí
•  roční spotřeba energie/vody: 265 

kWh/2520 l
•  spotřeba energie/vody za cyklus: 0,93 

kWh/9 l
•  hlučnost: 46 dB
•  zvuková signalizace na konci cyklu
•  Multizone – možnost nastavení mytí 

pouze v horním nebo dolním koši
•  odložený start 1-12h
•  rozměry: 820 x 595 x 555 mm

WRIC 3C26 P

Plně vestavná myčka 
nádobí v šířce 60 cm
•  6. SMYSL PowerClean Pro
•  8 programů
•  kapacita: 14 sad nádobí
•  roční spotřeba energie/vody:  

265 kWh/2520 l
•  spotřeba energie/vody za cyklus:  

0,93 kWh/9 l
•  hlučnost: 46 dB
•  zvuková signalizace na konci cyklu
•  Multizone – možnost nastavení mytí  

pouze v horním nebo dolním koši
•  odložený start 1-12h
•  rozměry: 820 x 595 x 555 mm

WRIC 3C26
Plně vestavná myčka 
nádobí v šířce 60 cm
•  6. SMYSL 
•  10 programů
•  kapacita: 14 sad nádobí
•  roční spotřeba energie/vody:  

265 kWh/1680 l
•  spotřeba energie/vody za cyklus: 0,93 

kWh/6 l
•  hlučnost: 43 dB
•  paprsek promítnutý na podlahu
•  Multizone – možnost nastavení mytí  

pouze v horním nebo dolním koši
•  odložený start 1-12h
•  rozměry: 820 x 595 x 555 mm

WIO 3C23 6E

Plně vestavná myčka 
nádobí v šířce 60 cm
•  6 programů
•  kapacita: 13 sad nádobí
•  roční spotřeba energie/vody: 295 

kWh/3080 l
•  spotřeba energie/vody za cyklus: 1,04 

kWh/11 l
•  hlučnost: 43 dB
•  program poloviční náplň
•  rozměry: 820 x 595 x 555 mm

WIE 2B19
Úzká myčka nádobí  
v šířce 45 cm
•  6 programů
•  Kapacita: 10 sad nádobí
•  Roční spotřeba energie/vody:  

237 kWh/2800l
•  Spotřeba energie/vody za cyklus:  

0,83 kWh/10l
•  Hladina hluku: 51 dB
•  Poloviční náplň, indikátor soli
•  Rozměry (v x š x h): 820 x 448 x 555 mm

ADG 221

Úzká myčka nádobí
•  6. SMYSL
•  1 senzor + 7 programů
•  Kapacita: 10 sad nádobí
•  Roční spotřeba energie/vody: 211 

kWh/2520l
•  Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,74 

kWh/9l
•  Hlučnost: 43 dB 
•  Multizone - možnost nastavení mytí 

pouze v horním nebo dolním koši
•  Třetí příborová zásuvka
•  Odložený start: 1-12h
•  Rozměry (v x š x h): 820 x 448 x 550 mm

ADG 522 
Úzká myčka nádobí  
s panelem
•  6. SMYSL
•  1 senzor + 8 programů
•  Kapacita: 10 sad nádobí
•  Roční spotřeba energie/vody: 211 

kWh/2520l
•  Spotřeba energie za cyklus: 0,74 kWh
•  Hlučnost: 43 dB 
•  Multizone  – možnost nastavení mytí 

pouze v horním nebo dolním koši
•  Třetí příborová zásuvka
•  Odložený start: 1-24h
•  Rozměry (v x š x h):  
820 x 445x 570 mm

ADG 522 IX 

Úzká myčka nádobí
•  6. SMYSL
•  1 senzor + 7 programů
•  Kapacita: 10 sad nádobí
•  Roční spotřeba energie/vody: 211 kWh/2520l
•  Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,74 kWh/9l
•  Hladina hluku: 45 dB 
•  Multizone –  možnost nastavení mytí 

pouze v horním nebo dolním koši
•  Aquasafe – vnitřní ochrana myčky
•  Odložený start: 1-12h
•  Rozměry (v x š x h): 820 x 448 x 550 mm

ADG 422 
Úzká myčka nádobí  
s panelem
•  6. SMYSL
•  1 senzor + 7 programů
•  Kapacita: 10 sad nádobí
•  Roční spotřeba energie/vody: 211 kWh/2520l
•  Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,74 

kWh/9l
•  Hlučnost: 45 dB 
•  Multizone – možnost nastavení mytí pouze  

v horním nebo dolním koši
•  Odložený start: 1-24h
•  Rozměry (v x š x h): 820 x 445x 570 mm

ADG 422 IX  

Úzká myčka nádobí
•  6 programů 
•  Kapacita: 10 sad nádobí
•  Roční spotřeba energie/vody: 237 

kWh/2800l
•  Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,83 

kWh/10l
•  Hladina hluku: 49 dB
•  Poloviční náplň, indikátor soli
•  Aquasafe – vnitřní ochrana myčky
•  Odložený start: 1-12 h
•  Rozměry (v x š x h): 820 x 448 x 550 mm

ADG 321 
Úzká myčka nádobí  
s panelem
•  6 programů
•  Kapacita: 10 sad nádobí
•  Roční spotřeba energie/vody: 237 

kWh/2800l
•  Spotřeba energie za cyklus: 0,83kWh
•  Hlučnost: 49 dB 
•  Odložený start: 1-12h
•  Rozměry (v x š x h): 820 x 445x 570 mm

ADG 321 IX  
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Plně vestavná myčka 
nádobí v šířce 60 cm
•  6. SMYSL PowerClean Pro
•  8 programů
•  kapacita: 14 sad nádobí
•  roční spotřeba energie/vody: 265 

kWh/2520 l
•  spotřeba energie/vody za cyklus: 0,93 

kWh/9 l
•  hlučnost: 44 dB
•  paprsek promítnutý na podlahu
•  Multizone – možnost nastavení mytí 

pouze v horním nebo dolním koši
•  odložený start 1-12h
•  rozměry: 820 x 595 x 555 mm

WKIC 3C24 PE
Plně vestavná myčka 
nádobí se šířkou 60 cm
•  6. SMYSL PowerClean Pro
•  8 programů
•  kapacita: 14 sad nádobí
•  roční spotřeba energie/vody: 265 

kWh/2520 l
•  spotřeba energie/vody za cyklus: 0,93 

kWh/9 l
•  hlučnost: 46 dB
•  zvuková signalizace na konci cyklu
•  Multizone – možnost nastavení mytí 

pouze v horním nebo dolním koši
•  odložený start 1-12h
•  rozměry: 820 x 595 x 555 mm

WRIC 3C26 P

Plně vestavná myčka 
nádobí v šířce 60 cm
•  6. SMYSL PowerClean Pro
•  8 programů
•  kapacita: 14 sad nádobí
•  roční spotřeba energie/vody:  

265 kWh/2520 l
•  spotřeba energie/vody za cyklus:  

0,93 kWh/9 l
•  hlučnost: 46 dB
•  zvuková signalizace na konci cyklu
•  Multizone – možnost nastavení mytí  

pouze v horním nebo dolním koši
•  odložený start 1-12h
•  rozměry: 820 x 595 x 555 mm

WRIC 3C26
Plně vestavná myčka 
nádobí v šířce 60 cm
•  6. SMYSL 
•  10 programů
•  kapacita: 14 sad nádobí
•  roční spotřeba energie/vody:  

265 kWh/1680 l
•  spotřeba energie/vody za cyklus: 0,93 

kWh/6 l
•  hlučnost: 43 dB
•  paprsek promítnutý na podlahu
•  Multizone – možnost nastavení mytí  

pouze v horním nebo dolním koši
•  odložený start 1-12h
•  rozměry: 820 x 595 x 555 mm

WIO 3C23 6E

Plně vestavná myčka 
nádobí v šířce 60 cm
•  6 programů
•  kapacita: 13 sad nádobí
•  roční spotřeba energie/vody: 295 

kWh/3080 l
•  spotřeba energie/vody za cyklus: 1,04 

kWh/11 l
•  hlučnost: 43 dB
•  program poloviční náplň
•  rozměry: 820 x 595 x 555 mm

WIE 2B19
Úzká myčka nádobí  
v šířce 45 cm
•  6 programů
•  Kapacita: 10 sad nádobí
•  Roční spotřeba energie/vody:  

237 kWh/2800l
•  Spotřeba energie/vody za cyklus:  

0,83 kWh/10l
•  Hladina hluku: 51 dB
•  Poloviční náplň, indikátor soli
•  Rozměry (v x š x h): 820 x 448 x 555 mm

ADG 221

Úzká myčka nádobí
•  6. SMYSL
•  1 senzor + 7 programů
•  Kapacita: 10 sad nádobí
•  Roční spotřeba energie/vody: 211 

kWh/2520l
•  Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,74 

kWh/9l
•  Hlučnost: 43 dB 
•  Multizone - možnost nastavení mytí 

pouze v horním nebo dolním koši
•  Třetí příborová zásuvka
•  Odložený start: 1-12h
•  Rozměry (v x š x h): 820 x 448 x 550 mm

ADG 522 
Úzká myčka nádobí  
s panelem
•  6. SMYSL
•  1 senzor + 8 programů
•  Kapacita: 10 sad nádobí
•  Roční spotřeba energie/vody: 211 

kWh/2520l
•  Spotřeba energie za cyklus: 0,74 kWh
•  Hlučnost: 43 dB 
•  Multizone  – možnost nastavení mytí 

pouze v horním nebo dolním koši
•  Třetí příborová zásuvka
•  Odložený start: 1-24h
•  Rozměry (v x š x h):  
820 x 445x 570 mm

ADG 522 IX 

Úzká myčka nádobí
•  6. SMYSL
•  1 senzor + 7 programů
•  Kapacita: 10 sad nádobí
•  Roční spotřeba energie/vody: 211 kWh/2520l
•  Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,74 kWh/9l
•  Hladina hluku: 45 dB 
•  Multizone –  možnost nastavení mytí 

pouze v horním nebo dolním koši
•  Aquasafe – vnitřní ochrana myčky
•  Odložený start: 1-12h
•  Rozměry (v x š x h): 820 x 448 x 550 mm

ADG 422 
Úzká myčka nádobí  
s panelem
•  6. SMYSL
•  1 senzor + 7 programů
•  Kapacita: 10 sad nádobí
•  Roční spotřeba energie/vody: 211 kWh/2520l
•  Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,74 

kWh/9l
•  Hlučnost: 45 dB 
•  Multizone – možnost nastavení mytí pouze  

v horním nebo dolním koši
•  Odložený start: 1-24h
•  Rozměry (v x š x h): 820 x 445x 570 mm

ADG 422 IX  

Úzká myčka nádobí
•  6 programů 
•  Kapacita: 10 sad nádobí
•  Roční spotřeba energie/vody: 237 

kWh/2800l
•  Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,83 

kWh/10l
•  Hladina hluku: 49 dB
•  Poloviční náplň, indikátor soli
•  Aquasafe – vnitřní ochrana myčky
•  Odložený start: 1-12 h
•  Rozměry (v x š x h): 820 x 448 x 550 mm

ADG 321 
Úzká myčka nádobí  
s panelem
•  6 programů
•  Kapacita: 10 sad nádobí
•  Roční spotřeba energie/vody: 237 

kWh/2800l
•  Spotřeba energie za cyklus: 0,83kWh
•  Hlučnost: 49 dB 
•  Odložený start: 1-12h
•  Rozměry (v x š x h): 820 x 445x 570 mm

ADG 321 IX  
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PRANÍ
Č i s t é  a  s v ě ž í  p r á d l o
Pro vynikající výsledek praní prádla jsme spojili  
osvědčené technologie praní s ještě intuitivnějším ovládáním.  
Perfektní výkony bez ztráty času a energie.
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PRANÍPRANÍ

Dokonalá péče

Výjimečná technologie 6. SMYSL rozpozná velikost náplně prostřednictvím nasákavosti prádla  
a automaticky nastaví čas a potřebnou energii, neustále monitoruje prací cyklus a zajišťuje 
optimální výkon, přičemž ušetří až 50 % 1 energie, vody a času.

Vestavěné pračky Whirlpool jsou vybaveny 
technologií 6. SMYSL. Ta je zárukou,  
že každý druh textilu bude perfektně 
vypraný s nejnižší možnou spotřebou 
vody a energie v nejkratším možném čase.

Jednoduché intuitivní ovládání – stačí 
vybrat program centrálním knoflíkem 
podle druhu vlákna a pračka automaticky 
nastaví doporučenou teplotu praní, 
otáčky odstřeďování a celkový čas 
praní. Doporučené hodnoty mohou 
být upraveny podle potřeb uživatele 
a program může být doplněn dalšími 
přídavnými funkcemi. Na digitálním 
displeji se zobrazuje ta část pracího cyklu, 
která právě probíhá a kolik času zbývá  
do konce praní.

ENERGETICKÁ TŘÍDA A++
Pračky jsou zařazeny do úsporné energetické třídy A++ a dosahují nejvyšší účinnosti praní A.  
Prádlo je nejen perfektně vyprané, ale praní je mimořádně efektivní i z hlediska spotřeby energie, 
což uspokojí požadavky i těch nejnáročnějších uživatelů.

KAPACITA
Kapacita praní pro model pračky AWOE 0714  
je 7 kg suchého prádla a pro model AWOC 0614  
je 6 kg suchého prádla.

JEDINEČNÉ ÚSPORNÉ PROGRAMY
Pračky Whirlpool nabízí sérii speciálních 
programů, které pomáhají šetřit jednotlivé 
zdroje podle potřeb uživatelů.

Speed 30’
Program pro krátké praní málo 
znečištěného prádla již za 30 minut.

Denní 40 °C 
Denní program je navržen tak,  
aby vyhovoval každodenním potřebám 
pro praní smíšené bavlny a syntetických 
vláken při 40 °C a to jen za 60 minut  
s perfektním výsledkem.

EXKLUZIVNÍ PROGRAMY PRO PRANÍ SPECIÁLNÍCH DRUHŮ PRÁDLA

Antibakteriální fáze
U programu „Bavlna 80–95 °C”, když ohřívaná voda dosáhne teploty 65 °C, nastává fáze Antibacterial – setrvání  
na teplotě 65 °C po dobu 10 minut, čímž se likviduje více než 99 % bakterií. Program je vhodný zejména pro ložní prádlo, 
dětské oblečení nebo jakékoliv jiné prádlo, které musí být perfektně dezinfikováno.

Program pro vlnu (Wool) / Ruční praní
Vlněné oblečení označené značkou Woolmark „machine washable” (možnost prát v pračce) nebo „hand wash”  
(ruční praní) lze nyní bezpečně vyprat v pračce s novými programy, které testovala a schválila společnost The Woolmark 
Company (program Wool a Ruční praní 40 °). Velmi pomalé otáčení bubnu vytváří efekt kolébky, který chrání vlnu  
a jemné prádlo před mechanickým poškozením při jejím vzájemném tření.

SYSTÉM WATERSTOP
Toto inteligentní zařízení proti přetečení je navrženo tak, aby zabránilo úniku vody z pračky.  
Ihned při zaznamenání úniku vody systém zastaví cyklus praní i přívod vody a vypustí vodu z pračky.

1 Srovnání maximální náplně a 1 kg náplně v pračce s funkcí 6. SMYSL u programu Bavlna 60 °C s funkcí Rapid.

Vestavná pračka
•  7 kg suchého prádla
•  1400-0 ot/min
•  18 základních programů
•  Spotřeba energie:  

194 kWh/rok
•  Spotřeba vody: 9 900 l/rok
•  Hlučnost při praní/

odstřeďování: 50/72 dB
•  Rozměry v x š x h:  

820 x 595 x 580 mm 

AWOC 0714

Vestavná pračka
•  6 kg suchého prádla
•  1400-0 ot/min.
•  18 základních programů
•  Spotřeba energie: 

168 kWh/rok
•  Spotřeba vody: 9 272 l/rok
•  Hlučnost při praní / 

odstřeďování: 50/72 dB
•  Rozměry v x š x h: 

820 x 595 x 580 mm

AWOC 0614

9990 
Kč

9990 
Kč



7776

 

CHLADNIČKY  
& MRAZNIČKY
V í c e  n e ž  j e n  s v ě ž e s t
Absolutní svěžest potravin není pro nás pouze přání,  
je to naše poslání. Nové chladničky a mrazničky Whirlpool  
využívají ty nejlepší technologie pro chlazení a mrazení.  
Představujeme inteligentní spotřebiče  
s unikátními technologiemi a extra velkým prostorem.
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Technologie 6. SMYSL,
extra výkon

pro perfektní skladování

My ve Whirlpool rozumíme 
potřebám svých zákazníků a víme, 
jak jim záleží na kvalitě života, 
speciálně když jde o skladování 
potravin. Díky naší technologii 
6. SMYSL vytváříme také prostředí, 
abychom pro každé jídlo poskytli 
ideální podmínky skladování.

UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIE 6. SMYSL
FreshControl – dlouhodobá čerstvost, zachovaná chuť a barva  
Patentovaná technologie 6. SMYSL FreshControl zaručuje, že jídla zůstávají déle čerstvá 
a vždy si zachovávají originální chuť, barvu a vzhled. Senzory 6. SMYSL neustále monitorují vlhkost 
a teplotu v prostoru, zaznamenávají každou změnu z důvodu otevírání dveří nebo přidáním 
nových potravin do chladničky a zabezpečují okamžitou obnovu původního nastavení. 
Moderní technologie udržuje vnitřní vlhkost na úrovni 85 %, která je ideální pro všechny potraviny.

Technologie 6. SMYSL FreezeControl v mrazničce minimalizuje výkyvy vnitřní teploty a zároveň 
chrání skladované zmražené potraviny před povrchovým částečným rozmrazením, aby si zachovaly 
původní kvalitu i po celkovém rozmrazení.

Technologie mrazniček
TOTAL NOFROST – PERFEKTNÍ VNITŘNÍ CIRKULACE
Kombinované chladničky Whirlpool Total NoFrost představují kompletní beznámrazovou 
technologii chlazení pro skladování potravin. Studený vzduch, generovaný Total NoFrost 
ventilačním systémem, je distribuován multiflow jednotkou do celého prostoru chladničky 
a mrazničky. Pečlivě umístěné distribuční otvory jsou navržené tak, aby v celém prostoru  
bylo dosaženo rovnoměrného proudění vzduchu. Ventilačním systémem s elektronickou  
regulací je v chladničce i mrazničce rychle dosažena ideální teplota. Automatické odmrazování 
mrazničky brání nadměrné tvorbě námrazy a snižuje spotřebu elektrické energie.

BEZNÁMRAZOVÉ ŘEŠENÍ STOPFROST 
kumuluje námrazu na speciální desce/ 
kolektoru v horní části mrazničky 
kombinované chladničky, čímž zabraňuje 
vytváření námrazy po vnitřních stěnách 
a na samotných potravinách.  
Odstraňuje tak problém s pravidelným 
rozmrazováním spotřebiče. 
Rozmrazení zabere jen 1 minutu  
a to odmontováním kolektoru námrazy 
a jeho opláchnutím pod tekoucí vodou. 
Rozmrazování opravdu nebylo nikdy tak 
jednoduché!

LESSFROST – NEVIDITELNÁ NÁMRAZA
nový výparník je skrytý do vnitřních 
bočních stěn mrazničky, čím se 
minimalizuje tvorba námrazy.  
Už žádné mrazící rošty mezi zásuvkami 
mrazničky! Mrazící rošty jsou nahrazené 
skleněnými poličkami, tím vytváříme větší 
prostor pro skladování potravin.  
Zároveň nová technologie mrazení 
ulehčuje čištění mrazničky.

NEJLEPŠÍ ENERGETICKÁ ÚČINNOST
Energetická třída A+++ představuje úsporu až 48 %. Modely ve třídě A ++ uspoří až 25 % energie  
na rozdíl od modelů ve třídě A+. 1

1 na základě EEI
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Více prostoru pro všechno

VŠE MÁ SVÉ MÍSTO
S hrdostí představujeme novou 
kombinovanou chladničku Space400  
s technologií 6. SMYSL FreshControl  
a kapacitou 400 litrů, největší na trhu 
vestavných chladniček! Whirlpool 
Space400 je skutečná revoluce  
v oblasti chladniček, kde je prostor 
opravdu pro všechny potraviny a vše  
si najde své místo. Space400 poskytuje 
zákazníkovi 400 l mega kapacity, tj. o 40 % 
více než standardní vestavěná chladnička. 
Space400 se vyrábí v šířce 70 cm, instaluje 
se do skříně s vnějším rozměrem 75 
cm. Otevírání dveří chladničky zajišťuje 
kolejničkový systém.

DOTYKOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
Špičková technologie pro intuitivní ovládání.

PRÉMIOVÉ LED OSVĚTLENÍ
Prémiové LED osvětlení osvětluje každý kout chladničky tak, aby 
byl zajištěn dokonalý přehled nad skladovanými potravinami.

POLIČKA NA LÁHVE
Integrovaný držák na láhve umožňuje skladovat láhve  
ve vodorovné poloze, ve které zabírají méně místa.  
Skleněná polička zároveň slouží k běžnému ukládání potravin.

DVA DRUHY ZÁSUVEK
Maximální flexibilitu a prostor nabízejí zásuvky na ovoce 
a zeleninu nebo vybrané potraviny. Ve spodní části 
chladničky se nachází velká zásuvka s až o 20 % větším 
objemem než standardní, vybavená prepážkou 1 s malým 
skladovacím prostorem pro drobné ovoce jako např. 
maliny, hroznové víno a pod. Nad velkou zásuvkou jsou 
umístěny dvě menší zásuvky pro skladování dalších 
potravin.

Vyšší kapacita 
ve stejném prostoru

Žádný nevyužitý prostor ve skříni nad chladničkou! Přinášíme řešení pro dokonalé využití  
standardní výšky nábytkové skříně pro chladničku novými modely kombinované chladničky 
 s výškou 2 metry.

ELEGANTNÍ VZHLED,  
INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ
Nový dotykový ovládací panel pro jednoduché  
a intuitivní nastavení funkcí se zpětnou informací 
pro uživatele, bílé LED osvětlení vnitřního 
prostoru a nerezové prvky na poličkách 
reprezentují moderní styl a precizní provedení 
spotřebiče. 1

LED OSVĚTLENÍ
Vnitřní LED osvětlení je atraktivní a vysoce funkční 
prvek pro ledničku. Technologie LED osvětlení 
zajišťuje bezchybnou viditelnost uvnitř chladničky 
rovnoměrným rozptýlením světla. LED osvětlení 
je dvakrát jasnější a spotřebuje čtyřikrát méně 
energie. Chladničky jsou vybaveny buď jedním 
centrálním nebo čtyřmi bočními světly. 1

MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ  
VNITŘNÍHO PROSTORU
Revoluční elegantní design interiéru chladničky 
umožňuje úplnou flexibilitu při skladování 
potravin - součástí chladicího prostoru jsou 
přestavitelné poličky, držák lahví nebo velká 
zásuvka na zeleninu, která je ve vybraných 
modelech vybavena vyjímatelnou přepážkou  
na rozdělení prostoru podle potřeby.

I prostor mrazničky je vybaven velkou zásuvkou, 
malé a choulostivé potraviny, jako jsou například 
nanuky, si najdou svůj prostor v horní mělké 
zásuvce. Touto úpravou vnitřního prostoru 
mrazničky uživatel získává větší přehled  
v mrazničce a prostor pro skladování i velmi 
objemných potravin. Výhodou nové konstrukce 
mrazničky jsou skleněné poličky, na které  
se mohou ukládat balené potraviny přímo  
bez použití zásuvek, čímž se zvyšuje využitelná 
kapacita vnitřního prostoru pro skladování 
zmrazených potravin.

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

Společnost Whirlpool představuje nový set vestavné chladničky a mrazničky Side by Side.

DVA SPOTŘEBIČE, DVOJITÁ KAPACITA
Jednodveřová monoklimatická chladnička je doplněna zásuvkou jednodveřovou mrazničkou s celkovou využitelnou 
kapacitou obou spotřebičů až 521 l. Chladnička i mraznička jsou vybaveny nejvyššími technologiemi 6. SMYSL a nabízejí 
maximální komfort pro bezpečné skladování potravin.

UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIE 6. SMYSL

FreshControl
pro dlouhodobou 
svěžest potravin  
v chladničce. 

FreezeControl
Zachována  
čerstvost masa  
i po rozmrazení. 

NoFrost
Beznámrazová  
vnitřní cirkulace 
chladného  
vzduchu. 

ShockFreeze
Nejlepší  
technologie  
pro rychlé  
zmrazování jídla. 
Speciální prostor 
rychlého mrazení  
je vybaven  
ventilátory,  
díky kterým jsou 
2 kg čerstvých 
potravin zmrazené 
již za 4 hodiny, 
což představuje 
trojnásobnou rychlost 
zmrazování  
na rozdíl od 
standardních 
mrazniček.

CHLADNIČKA
Monoklimatická chladnička s automatickým odmrazováním a kapacitou 318 l. Skleněné poličky jsou přestavitelné  
a horní polička je vybavena i držáky pro uchycení láhví, které se skladují ve vodorovné poloze. Poličky ve dveřích  
lze podle potřeby přesouvat do jiných úrovní, horní polička je vhodná pro skladování másla a je doplněna krytem  
pro udržení vyšší teploty ve vyhrazeném prostoru na rozdíl od celkové teploty v chladničce.

Perfektní osvětlení pro celý vnitřní prostor
Vnitřní osvětlení představuje pro chladničku vysoce funkční 
prvek. Nová technologie LED osvětlení zaručuje dokonalou 
viditelnost uvnitř chladničky s rovnoměrným rozptýlením světla. 
Tento systém znásobuje intenzitu osvětlení, přičemž spotřeba 
energie je čtyřikrát nižší.

Prémiové vnitřní detaily
Společnost Whirlpool propracovala také detail krytu ventilátoru 
a senzoru. Díky převládající bílé barvě a povrchové úpravě nové 
kryty dokonale harmonizují s ostatními prémiovými částmi 
interiéru chladničky.

Dvě zásuvky na ovoce a zeleninu
Prémiové robustní zásuvky poskytují maximální prostor  
pro bezpečné skladování ovoce a zeleniny. Vybaveny jsou 
vodícími lištami pro snadnou a stabilní manipulaci.

MRAZNIČKA
Kapacita zásuvkové mrazničky je 203 litrů. Vybavená je  
6 zásuvkami a v horní části 2 poličkami pro zmrazování se 
sklápěcími dvířky. Ovládání na dotykovém displeji je velmi 
jednoduché a intuitivní, na displeji se zobrazují nastavené 
funkce a teplota mrazničky. Pro dokonalý přehled obsahu 
mrazničky slouží LED osvětlení, umístěné pod ovládacím 
panelem v horní části mrazicího prostoru.
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kombinovaná chladnička 
s extra objemem 
a technologií NoFrost
•  Technologie 6. SMYSL Fresh Control 

udržuje ideální vlhkost a teplotu
•  StarLight – rovnoměrné LED osvětlení 

celého vnitřního prostoru
•  Roční spotřeba energie: 314 kWh
•  Využitelný objem chlad./mraz.: 237/63 l
•  Hladina hluku: 38 dB
•  NoFrost - beznámrazový systém
•  Elektronické ovládání + displej
•  Antibakteriální filtr, vnitřní ventilátor
• Rozměry (vxšxh): 1935 x 540 x 550 mm

ART 963/A+/NF

300 l
EXTRA 

OBJEM
193,5

6 kg 16

Kombinovaná chladnička 
s mimořádně velkým 
objemem
•  Technologie 6. SMYSL FreshControl – udržuje 

potraviny déle čerstvé
•  LED osvětlení celého vnitřního prostoru
•  StopFrost – beznámrazové řešení 

chladničky
•  Roční spotřeba energie: 328 kWh
•  Využitelný objem chlad/mraz: 299/101 l
•  Hladina hluku: 35 dB
•  Elektronické ovládání 
•  Rozměry (vxšxh): 1935 x 690 x 545 mm

193,5 400l
EXTRA 

OBJEM

4,5 kg 26

SP40 801 EU
19

3,
5 

cm
*

Kombinovaná chladnička 
s mimořádně velkým 
objemem
•  Technologie 6. SMYSL FreshControl – udržuje 

potraviny déle čerstvé
•  LED osvětlení celého vnitřního prostoru
•  Roční spotřeba energie: 328 kWh
•  Využitelný objem chlad/mraz: 299/101 l
•  Hladina hluku: 35 dB
•  Elektronické ovládání 
•  Rozměry (vxšxh): 1935 x 690 x 545 mm

193,5 400l
EXTRA 

OBJEM

4,5 kg 26

SP40 800 EU

19
3,

5 
cm

*

19
3,

5 
cm

*

Kombinovaná chladnička  
s extra objemem
•  Technologie 6. SMYSL FreshControl – udržuje 

ideální vlhkost a teplotu
•  StopFrost – beznámrazové řešení mrazničky
•  StarLight – rovnoměrné LED osvětlení celého 

vnitřního prostoru
•  Roční spotřeba energie: 247 kWh
•  Využitelný objem chlad/mraz.: 228/80 l
•  Hladina hluku: 35 dB
•  Elektronické ovládání + displej pro nastavení 

teplot a funkcí
•  Rozměry (v x š x h): 1935 x 540 x 545 mm
•  Způsob přidělání dveří: pojezdy

ART 9811/A++SF

193,5 308 l
EXTRA 

OBJEM

3,5 kg 19

19
3,

5 
cm

*

Kombinovaná chladnička  
s extra objemem
•  Technologie 6. SMYSL FreshControl – 

udržuje ideální vlhkost a teplotu
•  StarLight - rovnoměrné LED osvětlení 

celého vnitřního prostoru
•  Roční spotřeba energie: 314 kWh
•  Využitelný objem chlad/mraz.: 228/80 l
•  Hladina hluku: 35 dB
•  Elektronické ovládání
•  Displej pro nastavení teplot a funkcí
•  Rozměry (v x š x h): 1935 x 540 x 545 mm

308 l
EXTRA 

OBJEM
193,5

3,5 kg 19

ART 9810/A+ 

19
3,

5 
cm

*

Kombinovaná chladnička  
s extra objemem
•  Technologie 6. SMYSL – udržuje potraviny 

déle čerstvé
•  StarLight - rovnoměrné LED osvětlení celého 

vnitřního prostoru
•  Roční spotřeba energie: 314 kWh
•  Využitelný objem chlad/mraz.: 228/80 l
•  Hladina hluku: 35 dB
•  Elektronické ovládání
•  Rozměry (v x š x h): 1935 x 540 x 545 mm

308 l
EXTRA 

OBJEM
193,5

3,5 kg 19

ART 9610/A+

19
3,

5 
cm

*

Kombinovaná chladnička 
s No Frost mrazničkou 
a nízkoteplotní zásuvkou
•  Technologie 6. SMYSL FreshControl – udržuje 

ideální vlhkost a teplotu
•  NoFrost – beznámrazový systém
•  Activ0° – nízkoteplotní zásuvka vhodná pro 

skladování lahůdkových potravin
•  StarLight – rovnoměrné LED osvětlení celého 

vnitřního prostoru
•  Roční spotřeba energie: 309 kWh
•  Využitelný objem chlad/mraz.: 201/63 l
•  Hladina hluku: 38 dB
•  Elektronické ovládání + displej pro nastavení 

teplot a funkcí
•  Elektroventil – 2 nezávisle chladící okruhy
•  Rozměry (v x š x h): 1770 x 540 x 545 mm
•  Způsob přidělání dveří:  

pojezdy

ART 883/A+/NF/1

9 kg 16

Kombinovaná chladnička  
s No Frost mrazničkou
•  Technologie 6. SMYSL FreshControl – 

udržuje ideální vlhkost a teplotu
•  NoFrost – beznámrazový systém
•  StarLight – rovnoměrné LED osvětlení 

celého vnitřního prostoru
•  Roční spotřeba energie: 312 kWh
•  Využitelný objem chlad/mraz.: 201/63 l
•  Hladina hluku: 38 dB
•  Elektronické ovládání + displej pro 

nastavení teplot a funkcí
•  Rozměry (v x š x h): 1770 x 540 x 545 mm
•  Způsob přidělání dveří: pojezdy

ART 459/A+/NF/1

9 kg 16

Kombinovaná chladnička 
se StopFrost mrazničkou
•  Technologie 6. SMYSL FreshControl – 

udržuje idální vlhkost a teplotu
•  StopFrost – beznámrazové řešení 

mrazničky
•  StarLight – rovnoměrné LED osvětlení 

celého vnitřního prostoru
•  Roční spotřeba energie:156 kWh
•  Využitelný objem chlad/mraz.:195/80 l
•  Hladina hluku: 35 dB
•  Elektronické ovládání + displej pro 

nastavení teplot a funkcí
•  Elektroventil – 2 nezávisle chladící okruhy
•  Rozměry (v x š x h): 1770 x 557 x 545 mm
•  Způsob přidělání dveří: pojezdy

ART 8814/A+++ SFS

9 kg 19

Kombinovaná chladnička
•  Technologie 6. SMYSL FreshControl – 

udržuje ideální vlhkost a teplotu
•  StopFrost – beznámrazové řešení 

mrazničky
•  StarLight – rovnoměrné LED osvětlení 

celého vnitřního prostoru
•  Roční spotřeba energie: 235 kWh
•  Využitelný objem chlad/mraz.: 195/80 l
•  Hladina hluku: 35 dB
•  Elektronické ovládání
•  Rozměry (v x š x h): 1770 x 540 x 545 mm
•  Způsob přidělání dveří: pojezdy

ART 1176/A++ SF

3,5 kg 19

Kombinovaná chladnička
•  Technologie 6. SMYSL FreshControl – 

udržuje potraviny déle čerstvé
•  LED osvětlení celého vnitřního prostoru
•  StopFrost – beznámrazové řešení 

chladničky
•  Roční spotřeba energie: 235 kWh
•  Využitelný objem chlad/mraz: 195/80 l
•  Hladina hluku: 35 dB
•  Elektronické ovládání 
•  Rozměry (vxšxh): 1770 x 540 x 545 mm

ART 6711/A++ SF

3,5 kg 19

Kombinovaná chladnička
•  Technologie 6. SMYSL FreshControl – 

udržuje ideální vlhkost a teplotu
•  StarLight – rovnoměrné LED osvětlení 

celého vnitřního prostoru
•  Roční spotřeba energie: 235 kWh
•  Využitelný objem chlad/mraz.: 195/80 l
•  Hladina hluku: 35 dB
•  Elektronické ovládání + displej
•  Rozměry (v x š x h): 1770 x 540 x 545 mm
•  Způsob přidělání dveří: pojezdy

ART 8811/A++

6 kg 19

22990 
Kč

15990 
Kč

20990 
Kč

19990 
Kč

14990 
Kč

17990 
Kč

19990 
Kč

15990 
Kč

21990 
Kč

15490 
Kč

15990 
Kč

15990 
Kč

NOVINKA NOVINKA
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Kombinovaná chladnička
•  Technologie 6. SMYSL – udržování déle 

čerstvých potravin
•  StarLight – rovnoměrné LED osvětlení 

celého vnitřního prostoru
•  Roční spotřeba energie: 235 kWh
•  Využitelný objem chlad/mraz.: 195/80 l
•  Hladina hluku: 35 dB
•  Elektronické ovládání
•  Rozměry (v x š x h): 1770 x 540 x 545 mm
•  Způsob přidělání dveří: pojezdy

ART 6611/A++

3,5 kg 19

Kombinovaná chladnička
•  Technologie 6. SMYSL – udržuje potraviny 

déle čerstvé
•  LED osvětlení celého vnitřního prostoru
•  Roční spotřeba energie: 235 kWh
•  Využitelný objem chlad/mraz: 195/80 l
•  Hladina hluku: 35 dB
•  Elektronické ovládání 
•  Rozměry (vxšxh): 1770 x 540 x 545 mm

ART 6610/A++

3,5 kg 19

Kombinovaná chladnička
•  Roční spotřeba energie: 299 kWh
•  Využitelný objem chlad/mraz.: 195/80 l
•  Hladina hluku: 35 dB
•  Rozměry (v x š x h): 1770 x 540 x 545 mm
•  Způsob přidělání dveří: pojezdy

ART 6503/A+

3,5 kg 19

Kombinovaná chladnička
•  Roční spotřeba energie: 299 kWh
•  Využitelný objem chlad/mraz: 275/80 l
•  Hladina hluku: 35 dB
•  Mechanické ovládání 
•  Rozměry (vxšxh): 1770 x 540 x 545 m

ART 6501/A+

3,5 kg 19

ARG 18081 A++ 
Jednodvéřová chladnička
•  Technologie 6. SMYSL Fresh Control 

udržuje ideální vlhkost a teplotu
•  StarLight – rovnoměrné LED osvětlení 

celého vnitřního prostoru
•  Roční spotřeba energie: 115 kWh
•  Využitelný objem: 318 l
•  Hladina hluku: 34 dB
•  Elektronické ovládání + displej
•  Rozměry (vxšxh): 1771x540x545 mm
• Vhodné do setu SIDE BY SIDE

ARG 18480 A+ 
Jednodvéřová chladnička 
s výparníkem
•  Technologie 6. SMYSL FreshControl – 

udržuje potraviny déle čerstvé
•  LED osvětlení celého vnitřního prostoru
•  Roční spotřeba energie: 280 kWh
•  Využitelný objem chlad/mraz: 262/30 l
•  Hladina hluku: 35 dB
•  Elektronické ovládání + displej
•  Rozměry (vxšxh): 1771 x 540 x 545 mm
• Vhodné do setu SIDE BY SIDE

3 kg 16

Monoklimatická chladnička
•  Technologie 6. SMYSL FreshControl udržuje 

ideální vlhkost a teplotu teplotu
•  StarLight – rovnoměrné LED osvětlení 

celého vnitřního prostoru
•  Roční spotřeba energie: 147 kWh 
•  Využitelný objem chlad: 318 l 
•  Hladina hluku: 35 dB
•  Rozměry (vxšxh): 1771 x 540 x 545 mm
• Vhodné do setu SIDE BY SIDE

ARG 18070 A+

Jednodvéřový mrazák
•  Technologie 6. SMYSL No Frost - 

beznámrazový systém
•  Roční spotřeba energie 237 kWh
•  využitelný objem: 203 l
•  Hladina hluku: 38 dB
•  Elektronické ovládání + displej
•  Schok Freeze - super rychlé zmrazení až 

2 kg čerstvých potravin
•  Rozměry (vxšxh): 1771 x 540 x 545 mm
• Vhodné do setu SIDE BY SIDE

AFB 1842 A++ Schok F

22 kg 23

AFB 1840 A+
Jednodvéřový mrazák
•  Technologie 6. SMYSL No Frost - 

beznámrazový systém
• Roční spotřeba energie 308 kWh
• využitelný objem: 210 l
• Hladina hluku: 39 dB
• Elektronické ovládání + displej
• Rozměry (vxšxh): 1771 x 540 x 545 mm
• Vhodné do setu SIDE BY SIDE

19 kg 23

Jednodvéřová chladnička  
s výparníkem
•  Technologie 6. SMYSL FreshControl udržuje 

ideální vlhkost a teplotu teplotu
•  StarLight – rovnoměrné LED osvětlení 

celého vnitřního prostoru
•  Roční spotřeba energie: 147 kWh
• Využitelný objem chlad/mraz: 280/30 l
•  Hladina hluku: 35 dB
• Elektronické ovládání
•  Rozměry (vxšxh): 1771 x 540 x 545 mm
• Vhodné do setu SIDE BY SIDE

ARG 18470 A+  

13990 
Kč

11990 
Kč

13990 
Kč

10990 
Kč

16990 
Kč

24990 
Kč

14990 
Kč

15990
Kč

19990 
Kč

13990 
Kč

VYTVOŘTE SI SET 
ze samostatné chladničky 
a mrazničky 
SIDE BY SIDE
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2 kg 14

Jednodvéřová chladnička  
s výparníkem
•  Roční spotřeba energie: 180 kWh
• Využitelný objem chlad/mraz: 105/15 l
• Hladina hluku: 39 dB
• Rozměry (vxšxh): 872x540x545 mm

ARG 450/A+ 

ARG 718/A+/1
Jednodvéřová chladnička 
•  Technologie 6. SMYSL – udržuje 

potraviny déle čerstvé
•  LED osvětlení celého vnitřního prostoru
•  Roční spotřeba energie: 132 kWh
•  Využitelný objem: 210 l
•  Hladina hluku: 35 dB
•  Elektronické ovládání 
•  Rozměry (vxšxh): 1220 x 540 x 545 mm

ARG 8612/A+
Jednodvéřová chladnička 
s výparníkem
•  Technologie 6. SMYSL – udržuje 

potraviny déle čerstvé
•  LED osvětlení celého vnitřního prostoru
•  Roční spotřeba energie: 218 kWh
•  Využitelný objem chlad/mraz: 173/18 l
•  Hladina hluku: 36 dB
•  Elektronické ovládání 
•  Rozměry (vxšxh): 1220 x 540 x 545 mm

Jednodvéřová 
monoklimatická chladnička
•  Roční spotřeba energie: 118 kWh
•  Využitelný objem chlad.: 130 l
•  Hladina hluku: 39 dB
•  Rozměry (v x š x h): 872 x 540 x 545 mm
•  Způsob přidělání dveří: SetmoPlus

ARG 451/A+

12 kg

20

Jednodvéřová 
monoklimatická chladnička
•  Roční spotřeba energie: 118 kWh
•  Využitelný objem chlad.: 130 l
•  Hladina hluku: 39 dB
•  Rozměry (v x š x h): 872 x 540 x 545 mm
•  Způsob přidělání dveří: SetmoPlus

AFB 9720 A+

Jednodvéřová 
monoklimatická 
chladnička pod pracovní 
desku
•  Roční spotřeba energie: 120 kWh
•  Využitelný objem chlad.: 146 l
•  Hladina hluku: 37 dB
•  Rozměry (v x š x h): 815 x 596 x 545mm
•  Způsob přidělání dveří: SetmoPlus

ARZ 005/A+

2 kg 14

Jednodvéřová chladnička  
s výparníkem pod pracovní 
desku
•  Roční spotřeba energie: 183 kWh
•  Využitelný objem chlad/mraz.: 111/18 l
•  Hladina hluku: 38 dB
•  Rozměry (v x š x h): 815 x 596 x 545mm
•  Způsob přidělání dveří: SetmoPlus

ARG 913/A+

Jednodvéřová mraznička 
pod pracovní desku
•  Roční spotřeba energie: 190 kWh 

(0,52kWh/24h)
•  Využitelný objem chlad.: 94 l
•  Hladina hluku: 38 dB
•  Rozměry (v x š x h): 815 x 596 x 545 mm
•  Způsob přidělání dveří: SetmoPlus

AFB 828/A+

12 kg

24 2,5 kg 15

Dvoudvéřová chladnička  
s mrazničkou
•  Roční spotřeba energie: 252 kWh
•  Využitelný objem chlad/mraz.: 178/42 l
•  Hladina hluku: 35 dB
•  Rozměry (v x š x h): 1441 x 540 x 545 mm

ART 380/A+

Vinotéka pro dlouhodobé 
skladování vína
•  Roční spotřeba energie: 142 kWh
•  Využitelný objem: 83l
•  Kapacita: 36 láhví
•  Hlučnost: 42 dB
•  Vnitřní teplotní rozpětí: 6–18°C
•  Dřevěné poličky, integrované madlo
•  Klimatická třída: N
•  Provedení: nerez
•  Rozměry (v x š x h): 687 x 560 x 555 mm

Pozn. Není možno změnit otevírání dveří, 
dveře jsou pevně namontovány na pravou 
stranu (při pohledu zpředu).

CUBE
FUSION

9490 
Kč

7490 
Kč

9990 
Kč

9490 
Kč

7990 
Kč

9490 
Kč

27990 
Kč

8490 
Kč

9490 
Kč

8990 
Kč

ARC 229
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•  K zajištění správného větrání v případě, že dolní část skříňky pod troubou je zpředu uzavřená, 
doporučujeme ponechat v dolní části skříňky otvor s mřížkou (viz obr.). Kuchyňský nábytek, který 
je v přímém kontaktu se spotřebičem, musí být odolný vůči vysokým teplotám – min. 90°C (viz 
IEC 60 335-2-6).

*Nedoporučujeme instalovat troubu vedle chladničky či mrazničky.

m
in

. 5
 m

m

560

550 min

45
0 

m
in

551

595540496*

20

45
5

5,
87

35
6

44
7

95

min. 550

50

spotrebič
(rúra, chladnička, ...)
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(kompaktný spotrebič)

skrinka

skrinka

Platí pro všechny modely trub AKZM, AKZ9, AKP  
pro instalaci do vysoké skříně

AMW 850, 836, 808, 506

AKZM 8480, 8420, 8383,  
6690, 6630, 6600, 6540, 

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

Platí pro všechny modely trub AKZM, AKZ9, AKP  
pro instalaci pod pracovní desku

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

(platí pro zabudování 
do komínové zástavy 
nad jiný spotřebič)

AKZ9 6270, 6230, 6220 
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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Při instalaci varné desky je nutné, z důvodu správné 
ventilace, ponechat mezi korpusem a deskou uvedené 
mezery.

GOA 6425, 6423, 6415 
GOS 6415, 6413, GOR 6416, 6414
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Montáž závěsů „ SETMO PLUS “
Pro chladničky ARZ 005/A+, ARG 913/A+ 
a mrazničku AFB 828/A+

Nastavení dvířek proti vedlejším 
skříňkám

Montáž větrací mřížky

1

• krycí dvířka umístěte na konzolu
•  na připravené šrouby umístěte 

držáky dveří a odstraňte 
ochranný papír z oboustranné 
lepicí pásky

•  tlakem přilepte krycí dveře 
na držáky

3

•  z vnitřní strany zafixujte 
pomocí šroubů držáky dveří

•  při fixaci dveří demontujte 
montážní konzolu

4

•  excentrickými šrouby nastavte 
krycí dveře tak, aby byly v jedné 
linii s dveřmi vedlejších skříněk

•  nastavení fixujte dotáhnutím 
montážních šroubů

5

2
•  na spodní hranu dveří namontujte 

montážní konzolu pro 
uchycení krycích dveří

•  hrana konzoly musí být v jedné 
rovině s hranami dveří vedlejších 
skříněk

•  při výšce soklu 100 mm (výška pracovní desky 820 mm)
• při výšce soklu 150 mm (výška pracovní desky 870* mm)
• namontujte větrací mřížku a krycí sokl

•  při výšce soklu nad 100 mm (výška pracovní 
desky 820 mm)

•  při výšce soklu nad 150 mm (výška pracovní 
desky 870* mm)

•  pro správnou montáž je potřebné vyřezat 
otvor pro namontování větrací mřížky

Nastavení sklonu dvířek
6 7 8

• přišroubujte spotřebič k pracovní desce kuchyňské linky

• nastavovacími nožičkami postavte spotřebič do vodorovné polohy
• spotřebič umístěte na místo v kuchyňské lince

TECHNICKÉ  NÁKRESY

A

b C

D

1

2

•  rozměry skříňky musí odpovídat rozměrům 
spotřebiče (viz rozměrové náčrty pro jednotlivé modely)

•  spotřebič umístěte do vodorovně posta-
vené skříňky

3

•  na hranu dveří chladničky namontujte držáky posuvných 
lišt

4

•  do držáku zasuňte posuvnou 
lištu a přišroubujte ji ke 
dveřím skříňky (A)

•  zafixujte chladničku 
do skříňky v horní části (B), 
o bok skříně (C),  
v dolní části skříně (D)

5

•  vyrovnejte vzdálenost dveří skříně chladničky s ostatním 
nábytkem

•  zafixujte držáky posuvných lišt

6

•  Obj. číslo 4819 310 39255

•  Namontujte krytky montážních otvorů
•  Namontujte sokl chladničky

7

• dostatečné větrání přes sokl linky
• odvětrávání zadní stěnou

Konstrukce skříňky pro montáž chladničky Montážní sada dveří

TECHNICKÉ  NÁKRESY



103102

TROUBY

SPECIÁLNÍ FUNKCE*
Zapékání, Maxi pečení, Konvekční 
ohřev, Pečení mražených potravin, 
Chléb / Pizza,  

RYCHLý PřEDOHřEV 
Pro rychlý předohřev trouby na 
pracovní teplotu.

STATICKý OHřEV 
Pro tradiční pečení libovolného jídla 
na jedné úrovni.

KONVEKČNÍ PEČENÍ
Pro pečení masa a koláčů s náplní 
(slaných nebo sladkých) na jedné 
úrovni.

SPODNÍ OHřEV
Pro pečení zezdola, doplňková funkce 
po ukončení hlavního pečení.

PROUDěNÍ HORKÉHO VZDUCHU / 
HORKOVZDUšNý OHřEV
Pro současné pečení různých jídel na 
dvou nebo třech úrovních, které se 
pečou při stejné teplotě (např.: ryby, 
zelenina, dezerty). Funkce umožňuje 
péct bez přenosu vůní jednoho jídla 
na druhé.

GRIL
Pro grilování žebírek, špízů, klobás,  
pro zapékání zeleniny nebo pečení 
chleba.

GRIL / TURBO GRIL
Pro grilování žebírek, špízů, klobás,  
pro zapékání zeleniny nebo chleba. 
Pro pečení velkých kusů masa (stehna, 
roast beef, kuře) doporučujeme použít 
turbogril. Jídlo vložte do střední 
polohy v troubě.

ROZMRAZOVÁNÍ / 
ROZMRAZOVÁNÍ PÁROU
Na urychlení rozmrazení potravin. 
Doporučujeme nechat potraviny v 
původním obalu, aby se zamezilo 
dehydrataci povrchu.

UDRžOVÁNÍ V TEPLE
Pro udržování křupavé kůrky a teploty 
právě upečeného jídla (např.: maso, 
smažená jídlá, nákypy).

TEPLOTNÍ SONDA
Teplotní sonda měří vnitřní teplotu 
jídla při pečení v rozsahu teplot od 
0 °C do 100 °C. Používání sondy je 
součástí programového vybavení 
trouby.

KYNUTÍ 
Na optimální  kynutí sladkého nebo 
slaného těsta.

COOK3
Pečení najednou až 3 druhů jídla na 
3 úrovních bez vzájemného přenosu 
vůní a chutí.

READY2COOK
Pečení bez předcházejícího 
předohřevu trouby. Úspora energie až 
20 % a času až 25 %.

ČIšTěNÍ TROUBY PÁROU
Ekologický a ekonomický čisticí cyklus 
pro odstranění nečistot po pečení. 
Program trvá jen 30/35 minut*. Díky 
unikátní vnitřní povrchové úpravě 
pro čištění postačuje čistá voda a 
houbička.

PYROLYTICKÉ ČIšTěNÍ
Čištění trouby vysokou teplotou (do 
cca 500 °C). Vysoká teplota spálí vnitřní 
nečistoty, které po ukončení cyklu 
stačí setřít mokrou houbičkou.

BLOKOVÁNÍ  TLAČÍTEK / DěTSKÁ 
POjISTKA
Funkce zabraňuje používání tlačítek na 
ovládacím panelu.

TLUMENÉ ZAVÍRÁNÍ DVÍřEK 
Dveře stačí přivřít, mechanismus 
závěsů je zpomalí a bezpečně zavře.

7

* v závislosti na modelu

VAŘENÍ

ASISTOVANÉ VAřENÍ S 
TECHNOLOGIÍ 6. SMYSL
Senzor automaticky nastaví ideální 
teplotu a čas pro 63 přednastavených 
receptů.

BOILING
Tato funkce přivádí vodu do bodu 
varu a udržuje ji vroucí s nižší 
spotřebou energie.

POMALÉ VAřENÍ
Ideální funkce pro recepty s dlouhým 
vařením (rýže, omáčky, vařené maso)

ROZPOUšTěNÍ
Ideální teplota na rozpouštění surovin 
a jejich udržování v rozpuštěném 
stavu bez rizika připálení.

UDRžOVÁNÍ V TEPLE
Funkce udržuje ideální teplotu jídla.
Ideální na podávání jídla v optimální 
teplotě.

SMAžENÍ NA PÁNVI
Pro dlouhé smažení na tuku, s malým 
množstvímtuku nebo na předehřáté 
pánvi, či při smažení bez tuku.

MOKA
Pro automatickou přípravu kávy. Na 
tuto funkci je potřeba používat Moka 
konvičku.

GRIL
Ideální funkce pro grilování většího 
nebo tenkého masa.

CHEF CONTROL
Rozděluje Flexizonu na tři části s postupným 
klesáním teploty. Teplota je ovládána 
pouhým pohybem pánve
či hrnce po povrchu flexibilní zóny. Není 
nutné teplotu na varné desce přenastavovat.

DUÁLNÍ FLExIBILNÍ ZóNA 
FLExICOOK
rozšiřuje možnosti využívání více 
hrnců různých velikostí a tvarů 
najednou. „Přemostěním” dvou 
samostatných zón vzniká jedna velká 
obdélníková zóna.

DVOjITÁ KRUHOVÁ ZóNA
pro variabilní využití malých i velkých 
hrnců.

POWER MANAGEMENT 
funkce umožňující zvolit si maximální 
celkový příkon varné desky s ohledem 
na použití jistič a tak připojit desku i na 
napětí 230 V nebo 400 V 

POWER BOOSTER 
zabezpečuje velmi rychlý ohřev při 
maximálním výkonu v limitovaném 
časovém intervalu (délka intervalu 
je závislá na modelu). Po uplynutí 
intervalu se výkon automaticky 
přenastaví na nejvyšší hodnotu  
výkonu 9. 

PAUZA 
Dočasné vypnutí funkce desky. Po její 
aktivaci se vypnou všechny zapnuté varné 
zóny. Zrušením  pauzy se opět zapnou 
varné zóny v nastavených funkcích.

ČASOVAČ
Slouží na nastavení délky vaření s 
automatickým vypnutím.

INDIKÁTOR ZŮSTATKOVÉHO TEPLA.
Kontrolka svítí po ukončení vaření, 
pokud je teplota plochy desky natolik 
vysoká,že by se uživatel mohl popálit. 
Kontrolka svítí po ukončení vaření, 
pokud je teplota plochy desky natolik 
vysoká,že by se uživatel mohl popálit.

DěTSKÁ POjISTKA 
o její aktivaci se uzamknou nastavení 
všech funkcí.

VYSOKOVýKONNý 
DVOjKORUNKOVý HOřÁK
Hořák zabezpečuje rovnoměrnou 
distribuci tepla díky čtyřem 
plamenovým prstencům. K varnému 
hořáku se dodává držák WOK nádoby.

BEZPEČNOSTNÍ VENTILY HOřÁKŮ
V případě zhasnutí plamene ventily 
uzavřou přívod plynu.

INTEGROVANÉ ZAPALOVÁNÍ HOřÁKŮ
Pro zapálení hořáku stačí zatlačit a otočit 
příslušeným knoflíkem varné zóny.

ZAPALOVÁNÍ HOřÁKŮ TLAČÍTKEM
Plamen zapálíte otočením knoflíku 
příslušné zóny a zatlačením tlačítka
elektrické jiskry.

7
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MIKROVLNNÉ TROUBY

SYSTÉM DISTRIBUCE MIKROVLN 3D
Tento revoluční systém zabezpečuje 
rovnoměrné proudění vzduchu
prostřednictvím trojrozměrného 
rozvádění mikrovln. Jídlo se vždy
uvaří rovnoměrně a důkladně.

FUNKCE CRISP™
Jedinečný talíř Crisp™, systém 3D 
distribuce mikrovln, vysokovýkonný
gril a rotace talíře pracují součinně pro 
dosažení vysokých teplot potřebných 
pro upečení a usmažení křupavých  
jídel jen za několik minut. Výsledkem 
je dokonale upečené jídlo jako  
v tradiční troubě, ale za kratší čas  
a bez potřeby předohřevu.

MIKROVLNNý OHřEV
Ohřev mikrovlnami pro běžné vaření, 
ohřívání a rozmrazování jídel.

COMBI GRIL
Kombinace grilu s mikrovlnným  
ohřevem, pro přípravu gratinovaných
jídel, lasagne, drůbeže, či pečených 
brambor.

FORCED AIR / FORCED AIR COMBI
Proces zabezpečující distribuci horké-
ho vzduchu pro dokonalé rovnoměr-
né výsledky přípravy jídel. Vzduchové 
otvory v rozích zadní stěny rovnoměr-
ně rozvádějí proudy horkého vzduchu 
ve vnitřku trouby a zabraňují rozvaření 
nebo nerovnoměrného zhnědnutí.
Horkovzdušné pečení může být
kombinované s mikrovlnným
výkonem – výsledek pečení je jako
z tradiční trouby ale s rychlostí
mikrovlnné trouby, nebo také
v kombinaci s grilem pro silnější
zapékání.

jET DEFROST
Výjimečně rychlé a rovnoměrné  
rozmrazování díky systému 3D  
distribuce mikrovln. Jednoduše zvolte 
druh jídla, nastavte hmotnost  
a zmáčkněte tlačítko START.

STEAM
Rychlá, zdravá příprava jídel na páře se 
speciálně navrženou parní nádobou 
a předprogramovaným nastavením 
pro brambory/kořenovou zeleninu, 
běžnou zeleninu, mraženou zeleninu  
a ryby, která zabezpečí dokonalé
výsledky. Jednoduše přidejte do 
pařáku vodu a potom zvolte
třídu potravin a hmotnost.

VYSOKOVýKONNý GRIL
Pro grilování masa a zapékání zeleniny, 
brambor apod.

ODSAVAČE PAR

STUPNě ODSÁVÁNÍ
Počet stupňů/rychlostí odsávání + 
intenzivní odsávání

OVLÁDÁNÍ
Ovládání je dotykové po stupnici.

CHLAZENÍ / MRAZENÍ

BEZNÁMRAZOVý SYSTÉM NOFROST 
zabezpečuje rovnoměrné a dokonalé 
proudění vzduchu ve vnitřku  
chladničky a mrazničky pro  
kombinované chladničky, nebo  
mrazničky pro skříňové mrazničky.  
Snižuje vnitřní vlhkost a zamezuje 
tvorbě námrazy. Nucená cirkulace 
zvyšuje kvalitu uchovávání potravin  
a zvyšuje komfort využívání  
spotřebiče – jednoduchá údržba,
žádné rozmrazování!

KOMPRESOR + ELEKTROVENTIL
Elektroventil v kombinaci s kompre-
sorem zabezpečuje cirkulaci chladicí 
směsi do chladicího okruhu chlad- 
ničky a mrazničky. Činnost kompre- 
soru a ventilu je řízená automaticky.

ÚDAj O POČTU KOMPRESORŮ

ÚDAj O POČTU TERMOSTATŮ

SYSTÉM MULTIFLOW
Rovnoměrně distribuuje chladný 
vzduch v celém vnitřním prostoru 
chladničky a současně se senzory  
6. SMYSL FreshControl ho usměrňuje
do takových prostor, kde je to právě 
potřebné, čímž optimalizuje celkovou
spotřebu energie.

SUPERCHLAZENÍ
Použití této funkce se doporučuje
při vložení velmi velkého množství  
potravin do chladícího prostoru. 
Funkce se vypne automaticky po  
6 hodinách nebo ji můžete zrušit 
manuálně zmáčknutím tlačítka.

SUPERMRAZENÍ
Použití této funkce se doporučuje  
po vložení velkého množství potravin 
do mrazničky. Funkce se vypne 
automaticky po 48 hodinách nebo ji 
můžete zrušit manuálně.

PRÁZDNINOVý REžIM
Před odjezdem na dovolenou nebo
při delší nepřítomnosti doporučujeme 
z chladničky vyndat všechny potraviny 
a zvolit funkci „Prázdninový režim“.
Chladnička bude udržovat vhodnou 
teplotu zabraňující tvorbě  
nepříjemného zápachu (+12 °C).

PÁRTY REžIM
Pomocí této funkce můžete vychladit 
nápoje v prostoru mrazničky.  
Důležité: v mrazícím prostoru  
nenechávejte lahve déle, než je  
časové ohraničení průběhu funkce  
(30 minut). Po uplynutí časového 
intervalu zazní zvukový signál.

LAHŮDKOVÁ ZÁSUVKA
pro skladování salámů, sýrů nebo 
zákusků. Připravené obložené
chlebíčky nebo jiné lahůdky jsou 
chráněné před „poškozením“  
při manipulaci v chladničce a mohou 
se kdykoliv servírovat bez toho,  
aniž by šunka/sýr byly oschlé  
nebo zažloutlé.

ALARM PřI VýPADKU PROUDU
Automaticky kontroluje teplotu po
výpadku proudu a to až do obnovení 
dodávky proudu a upozorní, když  
teplota v mrazničce stoupne nad 
-12°C. Následně je nutné zkontrolovat 
potraviny v mrazničce a co nejdříve je 
tepelně zpracovat.

KAPACITA MRAZENÍ
Údaj o hmotnosti čerstvých potravin
(v kilogramech), které mraznička 
zmrazí za 24 hodin.

ODOLNOST PO VýPADKU ELEK-
TRICKÉ ENERGIE
Údaj o schopnosti mrazničky zachovat 
potraviny v plně zmraženém stavu 
 i po výpadku elektrické energie  
(v hodinách).

AIR VENTIL
až 9krát lehčí otvírání díky  
jedinečnému patentovanému  
systému vzduchového ventilu  
na vyrovnávání tlaku vzduchu  
ve vnitřku chladničky a mimo ní  
(ve vybraných modelech).

SUPERIZOLACE
Pro získání vysokých energetických 
úspor je důležitá kvalitní izolace
stěn spotřebičů, kterou zabezpečuje 
superizolace.

QUICK ICE PRO RYCHLOU VýROBU  
LEDOVýCH KOSTEK
se speciálními formami na výrobu
ledových kostek v mrazničce.

DěTSKÁ POjISTKA
Slouží na zamknutí nastavených 
funkcí.

KLIMATICKÁ TřÍDA
Určuje optimální teplotu okolí,  
při které se spotřebič používá.  
Teplota okolí ma vliv na spotřebu 
energie a optimální fungování  
spotřebiče:
• SN 10 - 32 °C | • N 16 - 32 °C
• ST 18 - 38 °C  | • T 18 - 43 °C

10
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MYTÍ

AKTIVNÍ SUšENÍ
Systém aktivního sušení zabezpečí,  
že i plastové nádobí bude dokonale
suché. Myčku nádobí můžete otevřít 
ihned po skončení mytí bez obav,  
že se opaříte stoupající horkou párou. 
Inovativní technologie využívá vnitřní 
uzavřený systém odvádění par do 
kondenzačního kanálu / labyrintu,  
ve kterém se pára kondenzuje na 
vodu a je odváděna do kanálu myčky  
nádobí a suchý vzduch se  
ventilátorem vrací zpět do myčky  
nádobí, aby dokonale vysušil  
i poslední kapičky vody.

ANTIBAKTERIÁLNÍ PROGRAM
Běžně nebo výrazně znečištěné  
keramické nádobí s dodatečným 
antibakteriálním umytím. Přerušení 
programu (např. po otevření dvířek) 
může narušit proces odstranění  
mikroorganizmů. Teplota vody: 70 °C.

6. SMYSL POWERCLEAN™
Používá sa na běžně zašpiněné
nádobí se zaschlými zbytky jídel. 
Snímá úroveň znečištění nádobí  
a podle toho nastavuje program.
Během snímání úrovně znečištění 
senzorem sa na displeji zobrazí
průběh a aktualizuje se délka cyklu.  
Při tomto programu se funkce
intenzivní program PowerClean  
aktivuje automaticky. Funkci
PowerClean lze deaktivovat  
zmáčknutím tlačítka PowerClean  
na ovládacím panelu. 

KAPACITA SAD NÁDOBÍ
Počet jídelních souprav,  
které je možné najednou umýt.

STUDENÉ PřEDMYTÍ
Opláchnutí nádobí studenou vodou, 
které se bude mýt později. 

SKLO / KřEHKÉ NÁDOBÍ
Mytí křehkého skla a pohárů,
které nejsou velmi zašpiněné. 

RAPID / RYCHLÉ 30 MIN
Mytí mírně zašpiněného nádobí,
na kterém nejsou zaschnuté zbytky 
jídla. Nádobí je umyté již za  
30 minut. Při malém množství  
nádobí je tento program nejúsporněší. 
Program končí závěrečným oplachem 
bez fáze sušení. 

ECO
Program je určený pro mytí 
běžně nebo silněji zašpiněného  
nádobí, na kterém jsou zaschnuté 
zbytky jídla, s nižší spotřebou  
elektrické energie. Program je  
referenčním programem pro hodnoty 
uváděné na energetickém štítku.

DENNÍ MYTÍ
Univerzální program pro mytí
běžně zašpiněného nádobí – hlavně 
talířů. 

INTENZIVNÍ MYTÍ
Mytí velmi zašpiněných pánví, hrnců  
 jiných druhů hlubokého nádobí

HODINOVý PROGRAM  
S AKTIVNÍM SUšENÍM WASH&DRY
Umytí a vysušení běžně  
znečištěného „denního“ nádobí
už za 1 hodinu! Při tomto programu 
nejsou aktivní žádné vstřikovací trysky. 

NOČNÍ PROGRAM
Běžně zašpiněné nádobí, šetrné  
a tiché umývání díky nižšímu tlaku 
umývacího ramena (39 dB). 

SAMOČIšTěNÍ
Cyklus se používá na údržbu myčky 
nádobí. Horkou vodou vyčistí vnitřek
spotřebiče.

TURBO
Tuto volbu  možno použít na zkrácení 
trvání hlavního programu při  
zachování stejných výsledků mytí  
a sušení.

VOLITELNÁ FUNKCE ExTRA 
SUšENÍ 
Pro ještě lepší vysušení nádobí 
zmáčkněte tlačítko Extra Dry.  
Vyšší teplota během závěrečného 
oplachování a delší doba sušení 
umožňují lepší vysušení. Použití 
funkce Extra sušení má za následek 
prodloužení programu.

ODLOžENÉ MYTÍ
Funkce, která umožňuje odložit mytí  
a automaticky zapnout myčku nádobí
tehdy, kdy vám to nejvíce vyhovuje.

PRANÍ

BAVLNA
SYNTETIKA
jEMNÉ PRÁDLO
VLNA
Efektivní a úsporné praní prádla
řízené technologií 6. SMYSL, která 
upraví množství vody pro každou ná-
plň podle nasákavosti prádla, čím vždy 
ušetří až 50 % vody, energie a času  
v porovnaní s klasickými pračkami.

ECO BAVLNA
Běžně zašpiněné bavlněné prádlo.
Najoblíbenější program pro praní 
bavlněného prádla při teplotě 40 °C  
a 60 °C. Referenční program pro štítek
s energetickými údaji.

DENNÍ 40 °C PROGRAM
Denní 40 °C program je navržený 
tak, aby vyhovoval vaším denním 
potřebám, pro praní smíšeného prádla 
tj. bavlny a syntetických vláken  
při 40 °C a to jen za 60 minut  
s perfektním výsledkem.

SPEED 15’/30’
Tento program určitě potřebujete,
pokud pospícháte. Program Speed 
15’ šetří čas a vypere mírně zašpiněné 
prádlo už za 15 nebo 30 minut
(v závislosti na modelu).

PROGRAM PRO VLNU (WOOL)/  
RUČNÍ PRANÍ
Nebojte sa prát vlněné oblečení  
v pračce. Oděvy označené štítkem
Woolmark „machine washable“  
(možnost prát v pračce) nebo  
 „hand wash“ (ruční praní) možno  
nyní bezpečně vyprat v pračce  
s novými programy, které testovala 
a schválila společnost The Woolmark 
Company (program Wool a Ruční 
praní 40°). Velmi pomalé otáčení  
v bubnu vytváří efekt kolébky, který 
chrání vlněné a jemné prádlo před 
mechanickým poškozením při jejich 
vzájemném tření.

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ  
PRACÍHO PROSTřEDKU
Prací prostředek představuje velkou 
čast nákladů pro každé praní.  
Zákazníci v presvědčení, že více
pracího prostředku zvýší účinnost 
praní, dávají do pračky více pracího 
prostředku, než je potřeba.  
Technologie 6. SMYSL s doporuče-
ným dávkováním pracího prostředku 
společnosti Whirlpool, na základě 
zadaných informací sama vypočítá
a doporučí potřebné množství pracího 
prostředku (tekutého nebo práškové-
ho) pro dosažení dokonalého vyprání 
prádla. Ušetří tím peníze a zároveň 
pomáhá šetrit životní prostředí.

PřEDPÍRKA
Volba pro praní velmi znečištěného 
prádla.

SNADNÉ žEHLENÍ
Funkce, při které se mírně zvýší
množství vody při máchání a upraví 
sa průběh odstřeďování, díky tomu se 
prádlo méně pomačká.

ODLOžENÉ ODSTřEďOVÁNÍ
Prádlo zůstane namočené ve vodě  
po posledním máchání.

INTENZIVNÍ MÁCHÁNÍ
Při programu bavlna a odolná  
syntetika. Pračka napustí více cca  
5 l vody pro každý cyklus máchání 
a prodlouží máchání.

ExTRA MÁCHÁNÍ S INTENZIVNÍM  
ODSTřEďOVÁNÍM
Samostatné máchání prádla  
s intenzivním odstřeďováním  
pro prádlo vyprané mimo pračku 
nebo extra škrobené prádlo.

ODLOžENý ZAČÁTEK PRANÍ / 
NASTAVENÍ UKONČENÍ PRANÍ
(v závislosti na programu)
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Č I S T I C Í  P R O S T Ř E D KY

kód popisek doporučená cena 
(vč. DPH)

ODS 419
484000008601

Odmašťovací sprej pro trouby, grily a digestoře / 
500 ml 116 Kč

MWO 202
484000001191 Čisticí sprej na mikrovlnné trouby / 500 ml 148 Kč

FRI 102
484000008491 Čisticí sprej do chladniček a mrazniček / 500 ml 128 Kč

VTC 102
484000008441  Čisticí krém na varné desky / 250 ml 152 Kč

TAB 313 
484000008798 Multifunkční tablety do myčky nádobí / 24 ks 150 Kč

IXC 115
484000008500 Čisticí krém na nerezové povrchy / 250 ml 90 Kč

DES 708
484000008496 Odvápňovač pro pračky a myčky nádobí / 250 g 142 Kč

DDG 122  
484000008869 Odmašťovač pro myčky nádobí / 250 g 101 Kč

AFR 431 
484000008646 Tablety proti zápachu z pračky / 12 ks 540 Kč

DES 125  
484000008813

Odvápňovač a odmašťovač 3 v 1 do pračky a myčky 
nádobí / 12 ks 350 Kč

P Ř Í S LU Š E N S T V Í  A D O P L Ň KY

E L E K T R I C K É T R O U BY

Originální příslušenství ke spotřebičům Whirlpool Univerzální čisticí prostředky a příslušenství Wpro

kód popisek doporučená 
cena (vč. DPH)

MWC 015
484000008477

Magnetický odvápňovač vody pro pračky a myčky 
nádobí 395 Kč

DEO 213
484000008433 Pohlcovač zápachu do chladničky - medvídek 105 Kč

STM 062 
484000008614 Univerzální parní nádoba do mikrovlnných trub / 1,5 l 291 Kč

PLL 003
484000008434

Plastový kryt na talíř do mikrovlnné trouby / 
průměr 26,5 cm 81 Kč

DFG 270
484000001166

Rozmrazovací talíř do mikrovlnné trouby / 
průměr 27 cm 230 Kč

SCR 301  
484000008550 Škrabka na čištění varných desek 69 Kč

UGF 015
484000008526

Univerzální pěnový filtr mastnoty s indikátorem 
nasycení do digestoře 80 Kč

UCF 017
484000008525 Univerzální uhlíkový filtr do digestoře 211 Kč

PUR 500  
484000008928 PurifAir set na filtraci vzduchu do chladničky 620 Kč

Nakupujte příslušenství
 jednoduše ONLINE

Originální příslušenství Whirlpool i čisticí prostředky a příslušenství  
Wpro objednávejte na www.whirlpool.cz ;  

pro obchodní partnery: objednávky zasílejte na e-mail: objednavky_nd_prague@whirlpool.com  
(minimální akceptovatelná hodnota objednávky je ve výši 3 000 Kč bez DPH). 

kód popisek doporučená cena 
(vč. DPH)

GR 13
481010635612

Mřížka na grilování
AKZM 8380, 6600, 6690, 6630, 8480, 8420, 6540; 
AKZ9 6220, 6230, 6270; OAKZ9 6200 CS IX

130 Kč

GR 131
481010657433

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

165 Kč

FPB 23
481010657928

Hluboký plech (40 mm) - smaltovaný černý
AKZM 8380, 6600, 6690, 6620, 6630 415 Kč

BTB 23
481010657929

Mělký plech (20 mm) - smaltovaný černý 
AKZM 8380, 6600, 6690, 6620, 6630 385 Kč

FPG 23
481010674817

Hluboký plech - smaltovaný šedý
AKZM 8480, 8420; AKZ9 6220, 6230, 6270;  
OAKZ9 6200 CS IX

770 Kč

FPG 39 
481010764532

Hluboký plech - smaltovaný šedý
AKP 745, 458, 7460, 295, 742, 462, 461, 738, 459 295 Kč

BTG 39 
481010764531

Mělký plech - smaltovaný šedý
AKP 745, 458, 7460, 295, 742, 462, 461, 738, 459 280 Kč

BTG 23
481010674818

Mělký plech - smaltovaný šedý
AKZM 8480, 8420; AKZ9 6220, 6230, 6270;  
OAKZ9 6200 CS IX

720 Kč

SLP 232
484000001162

Výsuvné kolejničky na 2 plechy (nacvakávací)
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

1 160 Kč

SLF 234
484000001147

Výsuvné kolejničky na 3 plechy (2 částečně + 1 plně)
AKZM 8380, 6600, 6690, 6630, 8480, 8420, 6540 4 200 Kč

KAG 31
481931018468

Set panelů katalytického čištění
AKP 472, 461, 462 1 050 Kč

KAG 35
484000000270

Set panelů katalytického čištění
AKZM 6540, 6630, 6600, 8380 1 035 Kč

kód popisek doporučená cena 
(vč. DPH)

AKB 000-1
484000008782

Uhlíkový filtr pro odsavače par / 2 ks
AKR 747 IX, AKR 749 IX, AKR 749 WH, AKR 749 NB 395 Kč

CHF 303-1
484000008581

Uhlíkový filtr pro odsavače par
WSLESS 66 AS X 371 Kč

CHF 15-1
484000008575

Uhlíkový filtr pro odsavače par
AKR 746 IX, WHF 96 AM X 690 Kč

CFW 020-1
484000008571

Uhlíkový filtr pro odsavače par / omyvatelný
AKR 759 IX, AKR 474 IXL, WHF 66 AM X, AKR 951/1 IX 1 010 Kč

CHF 28-1
484000008576

Uhlíkový filtr pro odsavače par
WSLCSE 65 AS X, WSLCSE 65 AS GR, WSLCSE 65 AS W, 
WSLCSE 65 AS K, WSLCSE 55 AS W

212 Kč

CHF 210-1
484000008579

Uhlíkový filtr pro odsavače par
AKR 648 IX, AKR 916 IX, AKR 551 NA, AKR 551 JA 180 Kč

CHF 57 
484000008824

Uhlíkový filtr pro odsavače par / 2 ks
AKR 039 G BL, AKR 037 G BL, AKR 036 G BL,  
AKR 809 MR, AKR 808 BK, WHVP 63 LT W

450 Kč

480122101279 Držák uhlíkového filtru
AKR 759 IX, AKR 474 IXL, WHF 66 AM X, AKR 951/1 IX 160 Kč

481231038959 Plastový bajonetový šroub (nutno koupit 2 ks)
AKR 759 IX, AKR 474 IXL, WHF 66 AM X, AKR 951/1 IX 34 Kč

O D S AVAČ E PA R

kód popisek doporučená cena 
(vč. DPH)

AVM 285 
484000000964

Crisp talíř na koláč XXL
průměr 28 cm / hloubka 5,5 cm 880 Kč

AVM 305
480131000085

Crisp talíř 
průměr 30,5 cm / hloubka 2,5 cm 685 Kč

AVM 250  
480131000083

Crisp talíř  
průměr 25 cm / hloubka 2,5 cm 626 Kč

AVM 190
480131000081

Crisp talíř na koláč
průměr 19 cm / hloubka 5,7 cm 674 Kč

AVM 141
481949878366 Držák talíře Crisp 170 Kč

STM 008
482000013392 Čtvercový parní hrnec Leonardo 255 Kč

TMB 301 
484000008833 Plech na pečení do multifunkčních trub 770 Kč

M I K R O V L N N É T R O U BY

* Kompletní sortiment značky Wpro naleznete  
   na www.whirlpool.cz pod záložkou Příslušenství.

BTB 23

CHF 303-1

STM 008

AVM 190

DES 125

PUR 500

DEO 213

IXC 115

AVM 141

MWO 202

SLP 232

PřÍSLUšENSTVÍPřÍSLUšENSTVÍ
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KONTAKT SPOLEČNOSTI WHIRLPOOL SE ZÁKAZNÍKEM NEKONČÍ KOUPÍ SPOTŘEBIČE
Proto vám přinášíme program In�niti, kde si můžete zakoupit:

5letý kontrakt na plný servis     nebo                    8letý servisní kontrakt 
                                                                                           na náhradní díly.

CO JAKO ZÁKAZNÍK ZÍSKÁTE?
1. Jistotu, že nebudete mít 5 let žádná vydání na opravy a náhradní díly nebo 8 let žádné
náklady na náhradní díly.
2. Spolehlivost originálních náhradních dílů se zárukou, že opravy provedou školení
technici Whirlpool.
3. Pohodlí jediného telefonního čísla, na které stačí zavolat, aby žádost o servisní
návštěvu byla přijata.
Doba platnosti kontraktu začíná datem koupě spotřebiče.

Infolinka: +420 840 111 313

Fax: +420 251 564 055

Servisní linka: +420 840 111 312

Internet: www.whirlpool.cz, www.freshcare.cz

www.facebook.com/WhirlpoolCzech

E-mail: prague_recepce@whirlpool.com

ŠETŘETE VÁŠ ČAS – registrujte požadavek na opravu on-line

www.whirlpool.cz/servis/oprava

Ceny zde uvedené jsou včetně DPH a recyklačního příspěvku. Ceny zde jsou pouze orientační. Výše prodejních cen 
je stanovena jednotlivými prodejci a řídí se aktuálními ceníky. Změny technických parametrů vyhrazeny bez 
upozornění. Image obrázky nemusí vždy odpovídat sortimentu určenému pro Českou republiku.

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 

POSTUP A PRAVIDLA PRO ZÍSKÁNÍ PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY
1. zaplaťte příslušnou částku za prodlouženou záruku In�niti
2. vyfoťte či naskenujte doklad o zakoupení prodloužené záruky
3. vyplňte formulář na adrese
www.whirlpool.cz/servis/in�niti
4. po úplném vyplnění a odeslání formuláře obdržíte informační email
5. do 28 dnů obdržíte certi�kát prodloužené záruky na uvedený email

   
   
   Na adresu formuláře se můžete dostat 
   i naskenováním QR kódu z chytrých telefonů.

V případě dotazů či nejasností kontaktujte naši zákaznickou linku
na tel.: 840 111 313 nebo emailem na prague_recepce@whirlpool.com

Cílem projektu Dětský čin roku je upozornit na dobré skutky dětí, mluvit o nich a tím podporovat děti 
v konání dobra. Projekt probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a primáto-

ra hlavního města Prahy, hlavním partnerem je společnost Whirlpool CR.

Projekt Dětský čin roku oslavil v roce 2017 již 13. výročí a za dobu své existence se do něj zapojilo 
několik tisíc dětí, které prostřednictvím svých skutků a příběhů dokázaly, že jim pomoc ostatním není 

lhostejná.

Více na www.detskycinroku.cz

2014

INFOLINKA 840 111 313

Whirlpool CR spol. s.r.o.
Radlická 3201/14, 150 00 Praha 5

www.whirlpool.cz


