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A Whirlpool Magyarország Kft. minden beépíthető konyhagépre külön megkötés nélküli, teljeskörű, gyári garanciát biztosít.
Az akció visszavonásig érvényes!

WH

NB

Ajándék dupla sütősínnel!
MF5, 5 sütési funkció
„A” energiaosztály
Digitális időkijelzés

69.900 Ft
AKP 237/IX/05
Inox, digitális, MF5 multifunkciónális, elektromos sütő, alsó-, felsősütés, Maxi Grill, hőlégkeverés, dupla, hűtött, reflexios, teleüveg
sütőajtó, „JOBIM” időkijelzés és programozás, A energiaosztály,
tangenciális ventillátoros aktív belső hűtés, belső világítás, NEW
DYNAMIC design

Automata szikragyújtás
Telerúd edénytartó rács

39.900 Ft
AKM 268 IX
4 gázégő, 60 cm-es inox felületen, oldalt elhelyezett ezüst kezelőgombok, automata szikragyújtás, NEW DYNAMIC design

Hőszenzoros vezérlés
Gemini II vezérlés
3 rétegű teleüveg sütőajtó

MF5, 5 sütési funkció
„A” energiaosztály
Digitális időkijelzés

79.900 Ft

99.900 Ft

AKP 239/02 IX
Inox, multifunkcionális (MF5) elektromos sütő, digitális kijelző,
termosztátos hőmérséklet szabályozás, alsó-felső sütés, grill/
turbogrill, hőlégkeverés, kiolvasztás, 2-rétegű, hűtött, reflexiós,
teleüveg sütőajtó, „JOBIM” időkijelzés és programozás,
„A” energiaosztály, hűtőventilátor, FLAT design

AKZ 421/IX/01
Inox, multifunkciós (MF5) elektromos sütő, 7 funkció, digitális vezérlés, Gemini2 kijelző, hőszenzoros hőmérséklet szabályozás, alsó
és felső sütés, grill/turbogrill, hőlégkeverés, kelesztés, melegen tartás, pizza és kenyér funkciók, gyorsfelfűtés, süllyeszthető gombok,
3-rétegű könnyen tisztítható, hűs tapintású, hűtött, teleüveg
sütőajtó, „A” energiaosztály, hűtőventilátor, FLAT DESIGN
+ Dupla teleszkópos sütősín (AMC026)

Automata szikragyújtás
Telerúd edénytartó rács
Döntött front kezelőpanel

ORIGAMI gázlap
4 lángkörös WOK égő
Öntöttvas edénytartó rács

44.900 Ft

59.900 Ft

AKM 520/IX/01
4 gázégő, 60 cm-es inox felületen, elöl elhelyezett, ezüst
kezelőgombok, automata szikragyújtás, telerúd edénytartó rács,
FLAT design

AKT 699 IX
4 gázégő, 60 cm-es inox felületen, 3 normál + 1 négy lángkörös,
nagyteljesítményű WOK égő tartozék WOK tartóval, automata
szikragyújtás, elöl elhelyezett kezelőgombok, profi öntöttvas
edénytartó, megvásárolható ORIGAMI kiegészítők (kőgrill,
öntöttvas bordásgrill, toaster, keményfa vágódeszka)

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

124.900 Ft
AKZ 223 IX/01
Fehér (WH) és fekete (NB) színben is - 119.900 Ft
Inox, multifunkciós (MF8) elektromos sütő, 12 funkció, digitális
vezérlés, Gemini2+ grafikus kijelző, dupla sütősín, süllyesztett
gombok, alsó-felső sütés, grill, kelesztés, melegentartás, kenyér
és pizza funkciók, ujjlenyomatmentes felület, 3-rétegű könnyen
tisztítható, hűs tapintású, teleüveg sütőajtó, „A” energiaosztály,
aktív hűtőventilátor, ESSENCE design

Üveglapon gázrózsák
ORIGAMI gázfőzőlap
Öntöttvas edénytartók

64.900 Ft
AKT 424/NB
Üveglapon gázrózsák, ORIGAMI 60 cm-es gázlap, 4 gázrózsa,
automata szikragyújtás, öntöttvas edénytartók, termosztát, csiszolt
szegélyű, peremmentes kivitel, opcionális ORIGAMI tartozékok
(kőgrill, öntött vas bordásgrill, toaster, keményfa vágódeszka)

ACM 703 IX

124.900 Ft

AKT 809 NE

67.900 Ft

Touch Control vezérlés
Gyermekzár
Digitális időprogramozás
AKM 901/NE

51.900 Ft

AKT 809 NE
Önálló érintőszenzoros kerámialap, új vezérlés, 4 főzőzóna, 4
digitális teljesítménykijelző, zónánkénti maradékhő kijelzés,
gyermekzár, szegély nélküli kivitel
AKM 901/NE
4 főzőzónás, jobboldalon elhelyezett forgatógombos vezérlésű
kerámialap, 4x maradékhő kijelző, 6200 W, szegélymentes kivitel

Touch Control vezérlés
Bővíthető főzőzóna
Gyermekzár
Digitális időprogramozás

2 bővíthető főzőzóna
Gyermekzár
Csiszolt szegély
Digitális időprogramozás

72.900 Ft

79.900 Ft

AKT 813 NE
Önálló érintőszenzoros kerámialap, új vezérlés, 4 főzőzóna (1bővíthető), 4 digitális teljesítménykijelző, zónánkénti maradékhő
kijelzés, gyermekzár, szegély nélküli kivitel

AKT 821/BA
Önálló érintőszenzoros kerámialap, új vezérlés, 4 főzőzóna (2
dupla zónás-, bővíthető főzőfelület), időprogramozás és kijelzés,
4 digitális teljesítménykijelző, zónánkénti maradékhő kijelzés,
gyermekzár, élcsiszolt kivitel

4 indukciós főzőzóna
Gyorsforraló funkció
Digitális időprogramozás
Szegélymentes kivitel
ACM 702 IX

119.900 Ft

ACM 703 IX (Skyline inox kerettel)
ACM 702 NE(szegély nélküli)
Indukciós kerámialap, 4 főzőzóna, érintőszenzoros vezérlőegység,
főzési fokozat kijelzés, digitális idő programozás és időkijelzés,
Booster-fokozat a bal hátsó mezőnél, gyermekzár, 6000 W

WH

AMW 460/01 IX

74.900 Ft

Felső és álló szekrénybe építhető
3D melegítés
AMW 410 IX

77.900 Ft

AMW 460/01 IX
Inox, 60 cm széles, 22 liter űrtartalom, 750 W mikrohullámú
teljesítmény, 4 fokozat, digitális kijelző, elektronikus vezérlés,
JET Start és JET Defrost funkciók, 25 cm-es forgótányér,
FLAT design, 38x60x32 cm
AMW 410 IX
Ujjlenyomatmentes, ESSENCE Design, a többi funkció megegyezik.

AMW 469 IX

87.900 Ft

NB

Gőzpároló funkció
Felső-álló szekrénybe építhető
3D melegítés
AMW 479 IX

91.900 Ft

Felső és álló szekrénybe építhető
3D melegítés
CRISP és GRILL funkció
WH
NB

AMW 469 IX
- Fehér (WH) és fekete (NB) színben is
Inox, 60 cm széles, 22 liter űrtartalom, 750 W mikrohullámú
teljesítmény, digitális kijelző, elektronikus vezérlés, JET Start,
JET Defrost, tartozék párolóedény, 25 cm-es forgótányér, FLAT
design, 38x60x32 cm
AMW 479 IX
- Fehér (WH) és fekete (NB) színben is
ESSENCE Design, ujjlenyomatmentes felület, a többi funkció azonos

99.900 Ft
AMW 480 IX
Inox, 60 cm széles, felső és álló szekrénybe egyaránt rögzíthető
mikró, 22 liter űrtartalom, CRISP alsó sütés, Quarcz GRILL, digitális
kijelző, elektronikus vezérlés, 3D melegítés, JET Start, JET Defrost,
25cm tányér, tükörüveg ajtó, inox belsőfelület, gyermekzár,
38x60x32 cm, FLAT design

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

109.900 Ft
AMW 420 IX
Inox, 60 cm széles, 22 liter űrtartalom, 750 W mikrohullámú teljesítmény, speciális pirító CRISP funkció, kvarcgrill (700 W), digitális
kijelző, elektronikus vezérlés, JET Start és JET Defrost funkciók,
25 cm-es forgótányér, ujjlenyomatmentes felület, tükörüveg ajtó,
inox belső felület, ESSENCE design, 38x60x32 cm
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Hőszenzoros vezérlés
Ujjlenyomatmentes felület
Dupla sütősín
VEGA szöveges kijelző

149.900 Ft
AKZ 319/IX/02
Inox, multifunkciós (MF8) elektromos sütő, 12 funkció, magyar
nyelvű menürendszer, ujjlenyomatmentes felület, süllyesztett
gombok, alsó-felső sütés, grill/turbogrill, hőlégkeverés és aktív
hőlégbefúvás, MAXI sütés, kelesztés, melegentartás, 50 beépített
recept, könnyen tisztítható, hűs tapintású, teleüveg sütőajtó,
„A” energiaosztály, hűtőventilátor, ESSENCE design

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

87.900 Ft
AKT 476 NB
Üveglapon gázrózsák, ORIGAMI 73 cm-es gázlap, 3 automata
gázégő + 1 négy lángkörös WOK égő, tartozék WOK tartóval,
automata szikragyújtás, öntöttvas edénytartók, termosztát, csiszolt
szegélyű, peremmentes kivitel, opcionális ORIGAMI kiegészítők
(kőgrill, öntöttvas bordásgrill, toaster, keményfa vágódeszka),
standard 60 cm széles beépítés

77 cm széles kerámialap
Forraló automatika
Digitális időprogramozás
Ovális, bővíthető zóna

129.900 Ft
AKT 895 BA
érintőszenzoros vezérlés, 4 főzőzóna, 2 halogén főzőfelület, programidőkijelzés és programozható időzítés, extra magas és speciális
alacsony hőmérsékletű zóna (35-40’C, 60-70’C), melegen tartás,
felolvasztás funkció, forraló-automatika, gyermekzár, zónánkénti
maradékhő kijelzés, JetStart turbófelfűtés, élcsiszolt szegély

Pirolitikus tisztítás
Hőszenzoros vezérlés
GEMINI II+ grafikus kijelző
4 rétegű üvegajtó
Ujjlenyomatmentes felület

157.900 Ft

219.900 Ft

AKZ 360 IX
Inox, split, automata pirolitikával szerelt, elektromos sütő, digitális
kijelző, MF8+3 multifunkció, légkeverés, aktív hőlégbefúvás,
forgónyársas MAXI grill, alsó és felső sütés, ujjlenyomatmentes
felület, süllyesztett gombok és acél fogantyú, Gemini II+ grafikus
kijelző, hőszenzoros hőmérséklet szabályozás, automata sütő programok, automata pirolízis funkció, 4 rétegű (3 reflexiós), önzáró,
hűs tapintású, könnyen tisztítható, teleüveg sütőajtó,
„A” energiaosztály, ESSENCE DESIGN

AMW 711 IX
Inox, ujjlenyomatmentes felület. 60 cm széles, mikrohullámú
sütő, 31 liter űrtartalom, 1000 W, Pároló funkció pároló edénnyel,
digitális kijelző, elektronikus vezérlés, 3D melegítés, JET Start, JET
Defrost gyors felolvasztás, súlyautomatika, újramelegítő funkció,
36 cm forgó tányér, gyermekzár, teherbíró, lenyíló, tükörüveg ajtó,
38x60x51 cm, Minerva design

329.900 Ft
AKZ 810IX
Beépíthető multifunkciós (MF8) gőzsütő, 12 funkció,szenzoros hőmérséklet-szabályozás, esztergált, nemesacél gombok és fogantyú,
alsó-felső sütés, MAXI Grill, hőlégkeverés és aktív hőlégbefúvás,
automata programok, melegentartás, kelesztés és pizza funkciók,
könnyen tisztítható, hűs tapintású, tripla, teleüveg sütőajtó, „A”
energiaosztály, hűtőventilátor, PROGRESSIVE design

Extra gőztisztító funkció
6. Érzék Max vezérlés
Overnight program (39 dB)
11 literes vízfelhasználás
Harmadik felső evőeszközkosár

89.900 Ft

21.900 Ft

AKM 441 NB (inox-üveg) / AKM 441 IX (inox)
68 cm-es gázlap, 4 gázrózsa, automata szikragyújtás, széles perem,
űveglapos betéttel kombinálva, egyenes vonalvezetésű, sarkos
kidolgozás, öntöttvas edénytartók, termosztát, helytakarékos,
56cm-es beépítés

Félindukciós kerámialap
Turbófelfűtés
Digitális időprogramozás
Szegély nélküli kivitel

149.900 Ft
AKT 842 BA
Önálló érintőszenzoros fél-indukciós kerámialap, bővíthető
főzőfelület) gyermekzár, zónánkénti maradékhő kijelzés, programidőkijelzés és programozható időzítés, JetStart turbófelfűtés,
bekapcsolt állapot és főzésvége jelzés,gyermekzár, élcsiszolt,
szegély nélküli kivitel

40 literes űrtartalom
CRISP, GRILL
3D mikrohullám
Ujjlenyomatmentes felület
AMW 548 IX

187.900 Ft

AMC 958
Origami gázlap kiegészítő szett: Bordás, tapadásgátló bevonatú,
öntöttvas grill lap, konzol és keményfa vágódeszka

HŐSZENZOROS VEZÉRLÉS =
STABIL HŐMÉRSÉKLET

Az elterjedt termosztátos hőszabályozás - lehet
digitális kijelzésű is - mechanikusan kapcsol ki és
be, egy adott intervallumon belül, ami a sütő természetes hőtehetetlenségével együtt, óhatatlanul túlfűtést - túlhűtést, az ételek
jelentős része számára nem kívánt hőingadozást jelent. A hőszenzoros vezérlésnél ezzel szemben egy beépített hőszonda jeleit a
vezérlő számítógép értelmezi, így
képes a várható hatásokat
előre kalkulálva hamarabb
beavatkozni, vagy akár
részterheléssel fűteni, garantálva a beállított hőfok
pontos, stabil tartását, így a
kívánt sütési eredményt.

154.900 Ft

119.900 Ft

AKZM 656/IX
Inox-üveg MF8 sütő, 67 literes sütőtér, ujjlenyomatmentes,
integrált fogantyú, beépített recepttár, érintőszenzoros vezérlés,
Vega2 szöveges-grafikus kijelzés, 6. érzék,”A” energiaosztály,
tripla, teleüveg sütőajtó, gyermekzár, tangenciális belső hűtés,
halogén világítás + dupla sütősín (AMC 026) Mag-szél-mély.:
595x595x570 (mm)

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

+ AMC 958 szett!

AMW 518 IX

Pároló funkció pároló edénnyel
Ujjlenyomatmentes felület
1000W teljesítmény

6th sense szöveges recepttár (VEGA 2)
Integrált fogantyú
67 literes sütőtér
Touch Controll vezérlés

Hőlégbefúvás
Teljes értékű tepsi
6 . Érzék vezérlés

AMW 518 IX
Inox, 60 cm széles, grillel kombinált mikrohullámú sütő, 900 W-os
mikrohullámú teljesítmény speciális pirító CRISP funkció, 1600
W-os grill fűtőbetét, JET Start, JET Defrost (gyors felolvasztás) és
újramelegítés funkciók, 40 cm-es forgótányér, teherbíró, lenyíló
üvegajtó, ESSENSE design, 45x60x51cm
AMW 548 IX
6. Érzék funkció, hőlégbefúvás, piktogramos LCD kijelző. A többi
funkció megegyezik.

VEGA KIJELZŐ A BEÉPÍTETT SZAKÁCS

Akár 50 praktikus, beépített recept, 20 nyelven
- köztük természetesen magyarul is - a kezdőkből
is profi szakácsot farag. A könnyű kezelhetőség a funkciók teljes
tárával kombinálva garantálja a főzés élményét!
A PowerClean opció használatakor nincs
szükség áztatásra, súrolásra vagy kézi elöblítésre. A rendszer 32 darab nagynyomású
extra szórófej segítségével hatékonyan eltávolítja a makacs, odaégett szennyeződéseket a lábasokból és a serpenyőkről.
A Whirlpool most először a gőz fokozott tisztító erejét is kihasználja a
mosogatógépben. A gőz hihetetlenül hatékonyan oldja fel a rászáradt szennyeződéseket, így az edények tökéletesen tiszták lesznek, és nincs szükség kézi előöblítésre.
Eltávolítja az edényekről a baktériumokat is, így növeli a higiéniát.

4 LÁNGGYŰRŰS WOK A LEGHASZNOSABB ÉGŐ

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

199.900 Ft
ADG 8921 IX
Inox, A/A/A, 12 teríték, 6.Érzék MAX vezérlés, LCD-kijelző, 6 fix +
AquaSteam, szupercsendes „Overnight” program, POWERCLEAN
speciális tisztító zóna 32 plusz fúvókával, multizónás mosogatás,
antibakteriális program, elektronikus só- és öblítőhiány-kijelzés,
indításkésleltetés 1-24 h, maradékidő kijelzés, állítható magasságú és kivehető felsőkosár, „AutoClean” öntisztító szűrőrendszer,
42 dB zajszint.

Extra gőztisztító funkció
6. Érzék Max funkció
Overnight program (39 dB)
11 literes vízfelhasználás

199.900 Ft
ADG 9840/1
A/A/A, 6 fix + teljes automata program, Sensor+ programok,
POWERCLEAN speciális tisztító zóna 32 plusz fúvókával, 12 teríték,
elektronikus vezérlés, digitális kijelző, Multizónás mosogatás, Aut.
elektronikus vízlágyítás, Indításkésleltetés 1-24 h, Sani Rinse
(Baktériumölő) opció, Maradékidő kijelzés, állítható magasságú
és kivehető felsőkosár, Optikai szenzorok, „AutoClean” öntisztító
szűrőrendszer, lerövidült programidő, működésjelző fény a padlón.

15 Bar nyomás
Cappuccino fej
Dupla LED világítás

103.900 Ft
ACE 010 IX
Inox, álló és felső szekrénybe egyaránt beépíthető kávéfőző, 15
bar nyomású, karos rendszerű kávéadagolás, 1.5 literes víztartály,
Cappuccino fej, 1000 W-os vízforraló teljesítmény,
38x60x28,5 cm
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A/A/A
6 program
Indításkésleltetés

99.900 Ft
ADG 555 IX
Festett metál, A/A/A, 6 program, 9 teríték, elektronikus vezérlés,
Vízstop vízkifolyás elleni védelem, 3/6/9 órás programkésleltetés,
electronikus sóhiány kijelzés, automatikus vízlágyítás, 45 cm
széles, vízfogyasztás: 13 l, 52 db zajszint

A/A/A
5 program
Elektronikus vezérlés

109.900 Ft
ADG 6560/3 IX
Inox, A/A/A, 5 program, 12 teríték, elektronikus vezérlés,
AquaControl elektronikus vízkifolyás elleni védelem, elektronikus
sóhiány kijelzés, állítható magasságú felsőkosár, „AutoClean”
öntisztító szűrőrendszer, automata vízlágyítás, csökkentett vízfogyasztás: 15 l (ÚJ!), zajszint: 51 dB, lerövidült programidő!

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

A/A/A
5 program
Elektronikus vezérlés

99.900 Ft
ADG 7556/1
A/A/A, 5 program, speciális (60°C) tablettaprogram, 12 teríték,
elektronikus vezérlés, AquaControl elektronikus vízkifolyás elleni
védelem, elektronikus sóhiány kijelzés, állítható magasságú
felsőkosár, „AutoClean” öntisztító szűrőrendszer, automata
vízlágyítás, csökkentett vízfogyasztás: 15 l (ÚJ!), zajszint: 51 dB,
lerövidült programidő!

ANTIBAKTERIÁLIS PROGRAM MEGNYUGTATÓ BIZTONSÁG
Féladagos mosogatás
Auto sensor program
Indításkésleltetés 1-24h
Baktériumölő opció

142.900 Ft
ADG 689/2 IX
Inox, A/A/A, Autoszenzor funkció, 10 teríték, elektronikus vezérlés,
7+1 automata szenzorprogram (50-65 C), antibakteriális program,
indításkésleltetés 1-24 h, maradékidő kijelzés, féltöltet mosogatás
opció, teljes belső vízvédelmi rendszer, állítható magasságú
és kivehető felsőkosár, elektronikus só- és öblítőhiány-kijelzés,
elektronikus vízlágyítás, 48 dB zajszint, vízfogyasztás 12 liter

A/A/A
Antibakteriális program
indításkésleltetés

124.900 Ft

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

A/A/A
csak 48 dB zajszint
Lehajtható tányértartó tüskék
az alsó kosárban

109.900 Ft
ADG7665/1
Integrált, A/A/A, 5 program, Sani Rinse (fertőtlenítő) program,
12 teríték, elektronikus vezérlés, 3/6/9h késleltetés, elektronikus
vízkifolyás elleni védelem, elektronikus sóhiány kijelzés, állítható
magasságú felsőkosár, „AutoClean” öntisztító szűrőrendszer,
automata vízlágyítás, csökkentett vízfogyasztás: 12 l (ÚJ!)

ADG 6370/1 IX
Inox, A/A/A, 6 program, 12 teríték, elektronikus vezérlés, digitális
kijelző, féltöltetes mosogatás, elektronikus só- és öblítőhiánykijelzés, Indításkésleltetés 1-24 h, maradékidő kijelzés, állítható
magasságú felsőkosár, 48 dB zajszint, lehajtható tányértartó tüskék
az alsó kosárban, csökkentett vízfogyasztás:12 l (ÚJ!), lerövidült
programidő!

6.ÉRZÉK MAX AZ IGAZI AUTOMATIKA
A/A/A
5 program
13 literes vízfelhasználás

127.900 Ft
ADG 510
45 cm széles, teljesen integrálható kivitel, A/A/A, 10 teríték, 5
program (35-70C), Aqua Safe vízkifolyás elleni védelem, állítható
magasságú és kivehető felsőkosár, elektronikus sóhiány kijelzés,
vízfogyasztás: 13 liter

Féladagos mosogatás
6. Érzék vezérlés
Indításkésleltetés 1-24h
Digitális kijelző

159.900 Ft
ADG 8282/1 IX
Inox, A/A/A, 6. Érzék automata vezérlésű, 12 teríték, 4 fix +2
szenzorprogram, multizónás mosogatás és antibakteriális öblítés
opciók, automatikus vízlágyítás, 1-24 órás indításkésleltetés,
maradékidő kijelzés, állítható magasságú és kivehető felsőkosár,
elektronikus multi-tabletta funkció, „Autoclean” öntisztító
szűrőrendszer, 44dB zajszint, vízfogyasztás:12 l

A többszörösen továbbfejlesztett
6.érzék automatika legújabb generációja optikai szenzorai és egyéb érzékelői
segítségével a teljes, 40-70 C fokos
tartományban, tud önállóan dönteni,
mindig az edények jellegének, szen�nyezettségének és mennyiségének
legmegfelelőbb programot kialakítva.

OVERNIGHT - SUTTOGÓ PROGRAM

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

6. Érzék funkció
POWERCLEAN
Antibakteriális program
12 literes vízfelhasználás

139.900 Ft
ADG 9390/1 PC
A/A/A, 5 program, 6. Érzék (40-55°C) és (60-70°C) programok,
PowerClean (nagynyomású tisztítás) program, 3 vízszóró kar (ÚJ!),
12 teríték, elektronikus vezérlés, 3/6/9h késleltetés, elektronikus
vízkifolyás elleni védelem, elektronikus só- és öblítőszerhiány
kijelzés, állítható magasságú felsőkosár, „AutoClean” öntisztító
szűrőrendszer, automata vízlágyítás, csökkentett vízfogyasztás: 12 l
(ÚJ!), zajszint: 44 dB, lerövidült programidő!

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

142.900 Ft
ADG 789
45 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép, 5 program
10 teríték, elektronikus vezérlés, digitális kijelző auto sensor
program, kondenzációs szárítás, elektronikus só- és öblítőhiány
kijelző, 1-24 órás indításkésleltetés, maradékhő kijelzés, féladagos
mosogatás, elektronikus vízlágyítás, optikai szenzorok, állítható,
kivehető felső kosár, 48 dB zajszint, 12 literes vízfelhasználás

6. Érzék Max vezérlés
Extra gőztisztító funkció
Power Clean funkció
Overnight program

184.900 Ft
WP 70/1 IX PC
Inox, A/A/A, Extra gőztisztító funkció, digitális kijelző, 6. Érzék Max
funkció, 6 fix + teljes automata program, Sensor+ programok,
„Overnight” program, POWERCLEAN tisztító zóna, 12 teríték,
elektronikus vezérlés, digitális kijelző, Multizónás mosogatás, Aut.
elektronikus vízlágyítás, Indításkésleltetés 1-24 h, Sani Rinse
(Baktériumölő) opció, 4in1 opció, Optikai szenzorok, „AutoClean”
öntisztító szűrőrendszer, 44 dB zajszint, vízfogyasztás: 11 l

A szép mosogatási eredményt és kis fogyasztást egyszerre, a mindig
tisztán visszatérő, de kis mennyiségű, cirkuláló víz és az azt szűrő
filterrendszer biztosítja. A Whirlpool 12 terítékes gépeiben ezt olyan
szűrőrendszer végzi, amely felépítésében egy klasszikus szűrővel
szemben, inkább egy
folyamatosan örvénylő „szennyeződéscsapdát” jelent,
melyet az áramlás
megfordításával, a
gép a program végén
önmaga kitakarít, így
további gondot, feladatot a felhasználónak nem okoz.

6. Érzék Max vezérlés
42 (39) dB zajszint
Multizónás mosogatás
Power Clean

169.900 Ft
ADG 699/1 FD PC
A/A/A, 7 program, PowerClean funkció, 12 teríték, 3 vízszóró kar
(ÚJ!), kétrészes, működésjelző fény a padlón, elektronikus vezérlés,
digitális kijelző, automata vízlágyítás, elektronikus vízkifolyás elleni
védelem, elektronikus só- és öblítőhiány-kijelzés, szupercsendes
(39 dB) éjszakai program, Indításkésleltetés 1-24 h, maradékidő
kijelzés, elektronikus 4in1 funkció, csökkentett vízfogyasztás:11 l
(ÚJ !), lerövidült programidő!

13

TELJESKÖRŰ GARANCIA!

A Whirlpool Magyarország Kft. minden beépíthető konyhagépre külön megkötés nélküli, teljeskörű, gyári garanciát biztosít.
Az akció visszavonásig érvényes!

AKR 648 IX
WH

37.900 Ft

NB

AKR 961 IX

74.900 Ft

AKR 798 IX

179.900 Ft

AKR 641 GY

29.900 Ft

2 motoros kivitel
Nemesacél előlap

AKR 981 IX

AKR 643 GY

129.900 Ft

AKR 606 IX

34.900 Ft

29.900 Ft

AKR 641 GY
Inox, teleszkópos kihúzható elszívó, 460/250 m3/h* teljesítmény,
dupla világítás, fém zsírszűrő,

AKR 648 IX
Inox, 60 cm széles sátras elszívó, 760/412 m3/h* elszívó teljesítmény, fémzsírszűrő, dupla világítás
AKR 606 IX
Inox, 60 cm széles, aláépíthető elszívó, max. elszívó teljesítmény:
net. 650/380 m3/h* , 13,9 x 52,4 x 28,9 cm

AKR 643 GY
Inox (fehér, fekete), 2-motoros kivitel, 650/380 m3* teljesítmény,
a többi funkció megegyezik

cold

sparkling

29.900 Ft

780/420 m3/h* teljesítmény
90 cm-es sziget elszívó!

A víz alapvető létszükséglet az élethez és a jó egészséghez. Ahhoz,
hogy egészségesek mmaradjunk, napi 2 l vizet kell elfogyasztanunk, ezért fontos, hogy legyen egy megbízható vízforrásunk,
ami mindíg rendelkezésre áll. A Whirlpool bemutatja a PureFirst
készüléket, az új vízkezelőt, amely gondokodik az állandó tiszta,
szűrt víz ellátásról, mivel a lakás ivóvíz rendszerézhez csatlakozik.
A professzionális szűrőnek köszönhetően, a PureFirst tökéletes arra,
hogy csökkentse a szállítás, raktározás és műanyag palack hulladék
okozta mindenféle kellemetlenségeket, és azt a fáradozást, amelyet
Ön a környezet megóvásáért tesz

hot

ambient

PURE FIRST víztisztító
A palackozott vízek árának töredékéért, azonnal és korlátlan
mennyiségben.

7Ft/l

- a palackozott vizek árának töredékéért
- azonnal és korlátlan mennyiségben
- nem kell cipekedni, autózni
átlagos üzemeltetési költség
- környezetbarát - nincsenek megmaradt flakonok
- gyorsan, egyszerűen, fúrás nélkül beköthető
- esztétikus, kis helyigényű
- 96-100% hatásfok
- klór, nehézfémek, baktériumok, szagok és üledékek szűrése
- könnyen cserélhető, aktívszenes szűrőpatron LED kontrollal,
ára csak 6.990,- (1000 liter vízhez)
- kihúzható adapterrel, akár nagyobb méretű edények
töltésére is alkalmas

AKR 951/1 IX

187.900 Ft

AKR 961 IX
Inox, 90 cm széles Sátras elszívó 640/420 m3 motor/elszívó
teljesítmény, fémzsírszűrő, PROGRESSIVE design
AKR 981 IX
Inox, 90 cm széles sátras elszívó, üvegpalást, 1150/630 m3
motor/elszívó teljesítmény, elektronikus vezérlés, háttér világítós
„switch” gombok, fémzsírszűrő, dupla halogén világítás

AKR 798 IX (októbertől!!)
Inox, Íves üvegpalást, 6. Érzékes, falra szerelhető kürtős elszívó,
elektronikus vezérlés, max.elszívóteljesítmény, 1150/630 m3/h*,
alumíniumszűrő, halogénvilágítás, 690-1130x898x450
AKR 951/1IX
Inox, 1m széles Sziget elszívó, Íves üvegpalást, 780/420 m3/h*
motor/elszívó teljesítmény, fémzsírszűrő, halogén világítás,
PRÉMIUM design
ARG 913/A+

109.900 Ft

cold

sparkling

179.900 Ft

hot

ambient

PURE EXPERIENCE víztisztító italautomata
Pure First vízkezelési szolgáltatásain túl, azonnali, ill. korlátlan
hűtőtt víz, szódavíz, tea, kávé, vagy leves készítéshez forróvíz,
mindez dupla, növelt kapacitású víztisztító patronnal kezelve.

ARG 585/3

97.900 Ft

ARG 913/A+
Pult alá építhető hűtő, **** fagyasztórekesszel, 111 + 18 liter
hasznos térfogat, „A+” energiaosztály, üveg polcok, 39 dB zajszint,
0.6 kW napi fogyasztás, külön oldalfalat nem igénylő kivitel,
igényes, dupla csuklópántos ajtórögzítés, 82x60x55 cm
ARG 585/3
146 liter hasznos térfogat, fagyasztó nélküli, „A” energiaosztály,
a többi funkció azonos.

ARG 736 IX

102.900 Ft

„A+” energiaosztály
Automata leolvasztás
Üveg polcok

„A” energiaosztály
147 literes űrtartalom
Üveg polcok

ARG 737/A+/5

109.900 Ft

ARG 736/A/4
Beépíthető automata leolvasztású hűtő, 219 liter hasznos térfogat,
„A+” energiaosztály, üvegpolcok, 35 dB zajszint, 0.35 kW napi
fogyasztás, 122x54x55 cm
ARG 737/A+/5
Fagyasztóval,****, nettó 202 liter, nettó 18 liter fagyasztó, csak 36
dB zajszint, 0.58 kW napi fogyasztás, a többi funkció azonos.

„A” energiaosztály
Csak 36dB zajszint
Üveg polcok

Nettó 320 liter
Csak 0.48 kW napi fogyasztás
„A+” energiaosztály
Exkluzív plexi belső

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

74.900 Ft

164.900 Ft

169.900 Ft

ARG 341/1
147 l (net), beépíthető automata hűtő, ’A’ energiaosztály, üvegpolcok, állítható polcok száma 3, ajtórekeszek száma 3, 2 zöldségtartó,
tojástartó, 38 dB zajszint, energiafogyasztás:153 kWh/év, beépítési
méretek: 87,4x56x55 cm

ARZ 001/A/5
Beépíthető, automata hűtő, belső ventilátor, fokonkénti,
elektronikus vezérlés, belső ventilátor, üvegpolcok,
csak 37 dB zajszint, 177 cm magas, ÚJ Firefly design

ARG746/A
Beépíthető hűtő, **** fagyasztórekesszel , 264 + 32 liter hasznos
térfogat, „A+” energiaosztály, elektronikus vezérlés, belső
ventilátor, üvegpolcok, exkluzív plexi belső, 35 dB zajszint, 0.73 kW
napi fogyasztás, 177x54x55 cm

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

2 kompresszor
Belső vetillátor
Üveg polcok

NoFrost
6. Érzék vezérlés
„A” energiaosztály
Üveg polcok

109.900 Ft

129.900 Ft

159.900 Ft

219.900 Ft

ART 767
3 fagyasztófiókos **** beépíthető kombi hűtő, 200 + 65 liter
hasznos térfogat „A” energiaosztály, 7-fokozatú termosztát, üvegpolcok, 36 dB zajszint, 0.85 kW napi fogyasztás, 177x54x55 cm

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

ART 483/4
2 kompresszor, belső ventilátor, 198+65 l (net) 3 fagyasztófiókos,
beépíthető, automata kombi hűtő,****, „A” energiaosztály, gyorsfagyasztás, üvegpolcok, 5 polc+ 4 ajtórekesz, 2db zöldségtartó,
tojástartó, palacktartó, 36 dB zajszint, energiafogyasztás: 310
kWh/év, beépítési méretek: 177,6x56x55 cm

ART 766 NFV
6. Érzékes, NoFrost kivitelű, 3 fagyasztófiókos **** beépíthető
kombi hűtő, 198 + 63 liter hasznos térfogat, elektronikus vezérlés,
mágnesszeleppel irányított két független hűtőkör, dupla digitális
kijelző, „A” energiaosztály, üvegpolcok, átlátszó plexi berendezés,
38 dB zajszint, 177x54x55 cm
* Légszállítási adatok: Elvi motorteljesítmény / DIN EN 61591

