WHIRLPOOL

VESTAVNÉ kompaktní spotřebiče

KOMPAK TNÍ SPOTŘEBIČE

VYCHUTNEJTE SI OBLÍBENÉ
ITALSKÉ ESPRESSO

ACE 102 IX
Plně automatický kávovar s funkcí
cappuccino jedním stiskem
• Příprava kávy, cappuccina, horké vody
• Možnost nastavení:
- jemnosti mletí kávových zrn
- množství vody
- síly kávy (5 stupňů)
• Objem zásobníku na vodu: 1,8 l
• Termoblok: 15 bar
• Maximální příkon: 1,35 kW
• Provedení: nerez + úprava povrchu proti
otiskům prstů
• Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 398 mm

WHIRLPOOL KÁVOVARY NABÍZÍ POTĚŠENÍ Z OPRAVDOVÉHO ESPRESSA JEDINÝM STISKEM TLAČÍTKA.

nerez

49 990 Kč

PLNĚ AUTOMATICKÝ KÁVOVAR

ACE 010 IX

Whirlpool dokáže vyhovět i nejnáročnějším zákazníkům. Pro milovníky
dobré kávy jsou v nabídce dva kávovary, které dokáží připravit vše od klasického espressa či cappuccina s bohatou pěnou, až po lahodné caffé latté.
Nejvyšší model plně automatického kávovaru připraví cappuccino pouhým
jedním stiskem tlačítka na dotykovém ovládacím panelu v designu CUBE.
Plně automatické kávovary upozorňují, kdy je potřeba doplnit vodu nebo
kávová zrnka, popřípadě vyprázdnit nádobu sedliny. Vše je navíc v českém
jazyce, takže obsluha kávovarů je velmi jednoduchá.

Poloautomatický kávovar Mini Built-In
• Příprava kávy, cappuccina, horké vody
• Parní tryska pro přípravu mléčné pěny
• Možnost nastavení: velikost šálku
• Objem zásobníku na vodu: 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

KOMPAKTNÍ SPOTŘEBIČE

nerez

11 990 Kč

Společnost Whirlpool představuje řadu kompaktních spotřebičů, které vynikají čistými tvary, vysokou kvalitou a širokým
použitím vyspělých technologií. Kompaktní spotřebiče je možné různě kombinovat díky jednotné výšce spotřebičů a využít tak maximálně prostor. Symetrické horizontální uspořádání v kuchyňské lince
podtrhne elegantní design CUBE. Do této řady spadají mikrovlnné trouby
s objemem 40 l*, kombinovaná parní trouba s horkým vzduchem AMW 599,
trouba 2 v 1 AMW 698 a kávovar ACE 102. Všechny tyto spotřebiče můžete
doplnit o ohřevnou zásuvku, která je ideální pro nahřívání kuchyňského
nádobí, popřípadě se dá použít jako prostor pro pomalé kynutí těsta.

WD 141 IX , WD 142 IX
Ohřevná zásuvka
• Předohřev kuchyňského nádobí a náčiní
• Nastavitelná teplota od 30 °C do 85 °C
• Design: GENESIS (WD 141),
neutrální (WD 142)
• Kapacita náplně: 6 sad talířů
• Maximální nosnost: 25 kg
• Maximální příkon: 450 W
• Vnitřní objem: 20 l
• Provedení: nerez + úprava povrchu proti
otiskům prstů
•Rozměry (v x š x h): 135 x 595 x 548 mm

OHŘEVNÁ ZÁSUVKA
– pro servírování hotových pokrmů při ideální teplotě
– předehřátí talířů, šálků a příborů
– schopnost udržovat teplotu 30 °C až 85 °C
– designové provedení GENESIS, neutrální

energetická
třída

40l

4

Příslušenství: 2 plechy na pečení, 1 mřížka

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

12 990 Kč

AMW 698 IX

AMW 599 IX

Samostatná horkovzdušná trouba 2 v 1:
kombinace tradičního pečení a mikrovln

Samostatná kombinovaná horkovzdušná
trouba s vařením v páře

• 5 základních funkcí, 4 speciální
• Černobílý graﬁcký displej
• Zrcadlová dvířka
• Maximální příkon: 2,8 kW
• Provedení: nerez + úprava povrchu proti
otiskům prstů
• Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 537 mm
• Rozměry pro zabudování: 450 x 556 x 560 mm

• Technologie 6. smysl – 30 přednastavených
receptů
• 5 základních funkcí, 4 speciální
• Černobílý textový displej
• Zrcadlová dvířka
• Maximální příkon: 1,45 kW
• Provedení: nerez + úprava povrchu proti
otiskům prstů
• Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 537 mm
• Rozměry pro zabudování: 450 x 556 x 550 mm

nerez

35 990 Kč

*více na straně 23

energetická
třída

34l

3

Příslušenství: nádoba na 1,5 l vody, 1 hluboký smaltovaný plech,
1 rošt, houbička

nerez

32 990 Kč

27

