
Vestavné spotřebiče
pro kuchyňská studia

2022/2

Platné od 1. 6. 2022



Značka Whirlpool
Whirlpool je jednou z předních značek na trhu

domácích spotřebičů. Je známá díký svým špičkovým
řešením, intuitivním designem a exkluzivní

technologii 6. SMYSL. Využívá více než stoleté
zkušenosti v oblasti domácích spotřebičů ve čtyřech

hlavních kategoriích - vaření, chlazení, mytí
nádobí a péče o prádlo.

Řada W11
Toubám dominuje minimalistické černé 
sklo s lineárním detailem integrované 
nerezové rukojeti a barevného dotykového 
displeje. Díky Whirlpool 6thSenseLive App 
lze spotřebiče ovládat na dálku přes WiFi 
připojení.

Řada W7
Designová řada W7 je kombinací 
jednoduchých linií tvořených sklem a leštěnou 
ocelí. Univerzální vzhled doplňuje černobílý 
displej, který přehledně zobrazuje jednoduché 
textové příkazy. 

Textový průvodce na displejích spotřebičů 
 W Collection je také v českém jazyce.

Řada W9
Skleněné plochy v kombinaci s nerezem 
v úpravě iXelium jsou hlavními prvky 
řady W9. Jednoduché ovládání trouby 
zajišťuje barevný dotykový displej, trouba 
má vyčnívající rukojeť. Díky Whirlpool 
6thSenseLive App lze spotřebiče ovládat na 
dálku přes WiFi připojení.

Seznamte se s prémiovou řadou spotřebičů Whirlpool W Collection
Řada W Collection je komplexní kolekce spotřebičů v jednotném designu s portfoliem těch nejvyspělejších funkcí technologie 6. SMYSL.  
V designu W Collection je možné sestavit celou kuchyň a to včetně trouby, mikrovlnné trouby, odsavače par, indukční varné desky, kávovaru 
a dalších spotřebičů. U vlajkového páru trouby a multifunkční trouby můžete vybírat ze tří designových kategorií W Collection W11, W9, W7 – 
spotřebiče jsou vždy v dokonalém souladu designu a ovládání.

Pára pro přípravu zdravého jídla
Příprava jídla na 100% páře přináší 
plnou chuť potravin se zachováním živin, 
vitamínů a minerálů bez ztráty hmotnosti 
nebo vysušení během vaření. Kombinace 
páry a horkého vzduchu se postarají  
o zlatavé a křupavé jídlo zvenčí a šťavnaté 
zevnitř. Možnost výběru 3 stupňů páry – 
vysoký (75%), střední (50%) a nízký (25%).

Víceúrovňové pečení
Od předkrmu po zákusek, vše najednou. 
Jedinečná flexibilita umožňuje péct stejné 
nebo různé druhy jídla bez mísení jakýchkoli 
chutí nebo vůní na více úrovních najednou. 
Maximální využití času a energie  
v jednom cyklu.

MultiSense sonda
Kompletní kontrola vnitřní teploty jídla. 
Přesné měření ve 4 bodech zabezpečuje 
rovnoměrné propečení pro dosažení 
výjimečných výsledků.  
Sonda je samonosná, lze ji použít i  
v tekutých surovinách, ideální je i pro pečení 
piškotových zákusků a chleba.

Seznamte se s unikátními funkcemi trub Whirlpool
Vybrané modely trub vám nabízí funkce pro jedinečnou přípravu jídla a automatickou kontrolu nastavených funkcí.
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W11I OM1 4MS2 H 
Horkovzdušná trouba 

• Barevný 4,5” MySmartDisplay v CZ jazyce + 
LiveApp: možnost ovládání spotřebiče  
z chytrého telefonu nebo tabletu, dotykové 
ovládání

• Auto recepty + Teplotní sonda Multisense
• 6 základních funkcí + přednastavené 

kategorie
• Cook4
• Speciální funkce: Udržování v teple, Kynutí, 

Maxi pečení, Pečení zmrazených jídel
• HydroClean – snadné čištění vnitřního 

prostoru párou
• 3 skla, SoftClosing – tlumené dovírání dveří
• Objem: 73 l
• Provedení: černé sklo, zapuštěná rukojeť
• Příslušenství: 1 hluboký + 1 mělký 

smaltovaný plech, 2 rošty, 4-bodová 
masová sonda, teleskopické výsuvy  
(2 úrovně)

• Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm

31 590 Kč / 24 990 Kč

PLNÁ
ZÁRUKA

let5   

                

PLNÁ
ZÁRUKA

let5   

              

W11I MS180 
Parní multifunkční trouba 

• Barevný 4,5” MySmartDisplay v CZ jazyce + 
LiveApp: možnost ovládání spotřebiče  
z chytrého telefonu nebo tabletu, dotykové 
ovládání

• Auto recepty + Masová sonda
• Funkce: Vaření v páře, Horký vzduch, Horký 

vzduch + Pára, Rozmrazování párou, Ohřev 
párou

• Speciální funkce: Kynutí, Příprava jogurtů, 
Dezinfekce, Konzervování

• Čištění párou, Odvápňování
• Nerezový interiér
• Trojité celoskleněné dveře, otevírání dolů
• Provedení: černé sklo
• Výkon horkého vzduchu: 1600 W
• Nerezový interiér
• Objem: 29 l
• Příslušenství: pařák + odkapávací nerezový 

plech, rošt
• Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 537 mm

32 790 Kč / 28 490 Kč

W11I MW161 
Multifunkční mikrovlnná trouba 

• Barevný 4,5” MySmartDisplay v CZ jazyce + 
LiveApp: možnost ovládání spotřebiče  
z chytrého telefonu nebo tabletu, dotykové 
ovládání

• Auto recepty
• Funkce: Rozmrazování, Ohřev, Horký vzduch, 

Vaření v páře (v parní nádobě), Crisp, CrispFry
• Speciální funkce: Kynutí, Udržování v teple
• Nerezový interiér
• SoftClosing – tlumené dovírání dveří
• Objem: 40 l
• Provedení: černé sklo
• Výkon mikrovln / grilu / horkého vzduchu: 

900/1600/1200 W
• Příslušenství: Crisp talíř, rukojeť Crisp talíře, 

grilovací rošt, plech na pečení, parní nádoba
• Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 560 mm

27 090 Kč / 23 590 Kč

PLNÁ
ZÁRUKA

let5   

                  

W11I OP1 4S2 H
Horkovzdušná trouba se 100% párou 

• SteamSense+: – příprava jídla na páře 
100°C– pečení v kombinaci s párou

• Barevný 4,5” MySmartDisplay v CZ jazyce + 
LiveApp: možnost ovládání spotřebiče  
z chytrého telefonu nebo tabletu, dotykové 
ovládání

• Technologie 6. SMYSL
• Auto recepty + Vaření a Pečení s párou
• Manuální funkce: Rychlý předohřev, Horní 

+ dolní ohřev, Gril, Turbogril, Horký vzduch, 
Horký vzduch + Pára, Cook4, Ventilátor

• Speciální funkce: Rozmrazování, Udržování  
v teple, Kynutí, Pečení polotovarů, 
Maxi pečení, Eko horký vzduch, Pečení 
zmrazených jídel

• HydroClean – čištění trouby párou
• Trojité celoskleněné dveře, SoftClosing+ – 

pomalé zavírání dveří
• Vnitřní objem: 73 l
• Provedení: černé sklo , zapuštěná rukojeť
• Maximální příkon: 3,65 kW
• Příslušenství: 1 hluboký + 1 nízký smaltovaný 

plech, 1 nerezový pařák, 1 rošt, 2-úrovňové 
výsuvné kolejničky

• Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm 

40 190 Kč / 32 990 Kč

PLNÁ
ZÁRUKA

let5   

                    

PLNÁ
ZÁRUKA

let5   

            

W11I ME150 
Horkovzdušná trouba  
s mikrovlnným ohřevem 

• Barevný 4,5” MySmartDisplay v CZ jazyce + 
LiveApp: možnost ovládání spotřebiče  
z chytrého telefonu nebo tabletu, dotykové 
ovládání

• Auto recepty + Masová sonda
• Funkce: Rychlý předohohřev, Gril, Turbogril, 

Horní a spodní ohřev, Horký vzduch, 
Ventilátor v kombinaci s mikrovlnným 
ohřevem, Mikrovlnný ohřev a rozmrazování

• Speciální funkce: Kynutí, Udržování v teple
• Smaltovaný interiér
• Objem: 40 l
• Provedení: černé sklo
• Výkon mikrovln / grilu / horkého vzduchu: 

850/1600/1200 W
• Příslušenství: 1 skleněný hluboký plech,  

1 nízký smaltovaný plech, 1 rošt
• Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 560 mm

33 690 Kč / 29 290 Kč

Whirlpool DESIGNOVÁ ŘADA  W11

W Collection W Collection

W Collection W Collection

W Collection

Aplikace 6th Sense Live
Díky speciální aplikaci 6th Sense Live můžete ovládat svůj spotřebič 
kdykoliv a odkudkoliv. Díky 6th Sense Live můžete vytvářet, nahrávat 
a ukládat svoje oblíbené recepty a programy, najdete zde nové recepty 
či si můžete vytvořit nákupní seznam. 
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W9 OP2 4S2 H 
Horkovzdušná trouba se 100% párou  

• SteamSense+: – příprava jídla na páře 100°C 
– pečení v kombinaci s párou

• Barevný 3,5” MySmartDisplay v CZ jazyce + 
LiveApp: možnost ovládání spotřebiče  
z chytrého telefonu nebo tabletu, dotykové 
ovládání

• Auto recepty + Vaření a Pečení s párou
• 7 základních funkcí + přednastavené 

kategorie
• Cook4
• Speciální funkce:  Udržování v teple, Kynutí, 

Maxi pečení, Pečení zmrazených jídel
• HydroClean – snadné čištění vnitřního 

prostoru párou
• 3 skla, SoftClosing+ – tlumené dovírání 

dveří
• Objem: 73 l
• Provedení: černé sklo + iXeliumTM nerezový 

rám a rukojeť
• Příslušenství: 1 hluboký + 1 mělký 

smaltovaný plech, 1 pařák, 1 rošt, 
teleskopické výsuvy (2 úrovně)

• Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm 

 31 590 Kč / 27 490 Kč

PLNÁ
ZÁRUKA

let5   

                

PLNÁ
ZÁRUKA

let5   

                  

W9 MW261 IXL
Multifunkční mikrovlnná trouba 

• Barevný 3,5” MySmartDisplay v CZ jazyce + 
LiveApp: možnost ovládání spotřebiče  
z chytrého telefonu nebo tabletu, dotykové 
ovládání

• Auto recepty
• Funkce: Rozmrazování, Ohřev, Horký vzduch, 

Vaření v páře (v parní nádobě), Crisp, CrispFry
• Speciální funkce: Kynutí, Udržování v teple
• Nerezový interiér
• SoftClosing – tlumené dovírání dveří
• Objem: 40 l
• Provedení: černé sklo + iXeliumTM nerezový 

rám a rukojeť
• Výkon mikrovln / grilu / horkého vzduchu: 

900/1600/1200 W
• Příslušenství: Crisp talíř, rukojeť Crisp talíře, 

grilovací rošt, plech na pečení, parní nádoba
• Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 560 mm

25 890 Kč / 22 490 Kč

PLNÁ
ZÁRUKA

let5   

                

W9 MD260 IXL
Multifunkční mikrovlnná trouba 

• Barevný 3,5” MySmartDisplay v CZ jazyce + 
LiveApp: možnost ovládání spotřebiče  
z chytrého telefonu nebo tabletu, dotykové 
ovládání

• Auto recepty
• Funkce: Rozmrazování, Ohřev, Horký vzduch, 

Crisp, CrispFry, vaření v páře (v parní nádobě)
• Speciální funkce: Kynutí, Udržování v teple
• Nerezový interiér
• Objem: 31 l
• Provedení: černé sklo s nerez rámem  

vč. rukojeti (IXL)
• Výkon mikrovln / grilu / horkého vzduchu: 

1000/800/1400 W
• Příslušenství: Crisp talíř, rukojeť Crisp talíře
• Rozměry (v x š x h): 385 x 595 x 514 mm

20 090 Kč / 15 990 Kč

W9 OM2 4S1 P BSS 
Horkovzdušná trouba s unikátním 
designem v černé broušené nerezi 

• Barevný 3,5” MySmartDisplay v CZ jazyce + 
LiveApp: možnost ovládání spotřebiče  
z chytrého telefonu nebo tabletu, dotykové 
ovládání

• Auto recepty
• 5 základních funkcí + přednastavené 

kategorie
• Cook4
• Speciální funkce – Udržování v teple, Kynutí, 

Maxi pečení, Pečení zmrazených jídel
• Pyrolýza – čištění trouby za vysoké teploty
• 4 skla, SoftClosing+ – tlumené dovírání 

dveří
• Objem: 73 l
• Provedení: černé sklo + černá nerezová ocel 

(rám a rukojeť)
• Příslušenství: 1 hluboký + 1 mělký 

smaltovaný plech, 2 rošty, teleskopické 
výsuvy (1 úroveň)

• Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm

23 590 Kč / 20 490 Kč

PLNÁ
ZÁRUKA

let5   

                  

PLNÁ
ZÁRUKA

let5   

              

W9 MD260 BSS
Multifunkční mikrovlnná trouba 
s unikátním designem v černé 
broušené nerezi 

• Barevný 3,5” MySmartDisplay v CZ jazyce + 
LiveApp: možnost ovládání spotřebiče  
z chytrého telefonu nebo tabletu, dotykové 
ovládání

• Auto recepty
• Funkce: Rozmrazování, Ohřev, Horký vzduch, 

Crisp, CrispFry, vaření v páře (v parní 
nádobě)

• Speciální funkce: Kynutí, Udržování v teple
• Nerezový interiér
• Objem: 31 l
• Provedení: černé sklo s černým broušeným 

nerez rámem vč. rukojeti 
• Výkon mikrovln / grilu / horkého vzduchu: 

1000/800/1400 W
• Příslušenství: Crisp talíř, rukojeť Crisp talíře
• Rozměry (v x š x h): 385 x 595 x 514 mm

20 090 Kč / 17 490 Kč

Whirlpool DESIGNOVÁ ŘADA  W9

W Collection

W Collection W Collection

W CollectionW Collection

Funkce SteamSense+
Propečeno do puntíku!
Spojení páry a horkého vzduchu je zárukou zlatavé a křupavé kůrky  
a šťavnatého obsahu uvnitř pokrmu bez ztráty nutričních hodnot.
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W7 MD440
Multifunkční mikrovlnná trouba 

• Černobílý AssistedDisplay, dotykové 
ovládání

• Auto recepty
• Funkce: Rozmrazování, Ohřev, Crisp, vaření  

v páře (v parní nádobě)
• Automatické čištění
• Nerezový interiér
• Objem: 31 l
• Provedení: černé sklo + nerez rám s nerez 

rukojetí
• Výkon mikrovln / grilu: 1000/800 W
• Příslušenství: Crisp talíř, rukojeť talíře Crisp, 

grilovací rošt
• Rozměry (v x š x h): 385 x 595 x 468 mm

18 590 Kč / 13 990 Kč

  

  

W1114 
Ohřevná zásuvka 

• Kapacita ohřevné zásuvky : 6 souprav
• Vhodná v kombinaci s W collection řady W11
• Systém otevírání: push-push
• Maximální nosnost: 25 kg
• Provedení: černé sklo
• Rozměry (v x š x h): 135 x 595 x 566 mm

11 790 Kč / 10 290 Kč

  

  

WD 142/IXL
Ohřevná zásuvka 

• Kapacita ohřevné zásuvky : 6 souprav
• Vhodná v kombinaci s W collection řady W9
• Systém otevírání: push-push
• Maximální nosnost: 25 kg
• Provedení: iXeliumTM

• Rozměry (v x š x h): 135 x 595 x 562 mm

11 790 Kč / 10 290 Kč

              

W7 OS4 4S1 P 
Horkovzdušná parní trouba 

• SteamSense: – pečení v kombinaci s párou
• Černobílý AssistedDisplay v CZ jazyce, 

dotykové ovládání
• Auto recepty + Pečení s párou
• 6 základních funkcí + přednastavené 

kategorie
• Cook4
• Speciální funkce: Udržování v teple, Kynutí, 

Maxi pečení, Pečení zmrazených jídel
• Pyrolýza – čištění vnitřku trouby za vysoké 

teploty
• 4 skla, SoftClosing – tlumené dovírání dveří
• Objem: 73 l
• Provedení: černý + nerezový rám + nerezová 

rukojeť
• Příslušenství: 1 hluboký + 1 mělký 

smaltovaný plech, 2 rošty, teleskopické 
výsuvy (1 úroveň)

• Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm

23 890 Kč / 20 790 Kč

  

  

W11 CM145
Plně automatický kávovar 

• Barevný 4,5” MySmartDisplay, dotykové 
ovládání

• Vyjímatelný zásobník mléka a vody, 
zásobník kávových zrn

• Příprava: Espresso, Cappuccino, horká voda, 
pára, mléčná pěna

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

• Objem zásobníku vody: 2,5 l
• Termoblok: 15 bar
• Provedení: černé sklo
• Příslušenství: nádoba na mléko pro přípravu 

kapučína, vodní tryska pro dávkování horké 
vody, odměrka pro mletou kávu

• Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 470 mm

54 290 Kč / 47 190 Kč

Whirlpool DESIGNOVÁ ŘADA W7

W Collection W Collection

W Collection

W Collection
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Whirlpool KÁVOVAR

Whirlpool OHŘEVNÉ ZÁSUVKY
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AKZ9 9480 NB, IX 
Horkovzdušná trouba 

• 4 základní funkce, 12 speciálních + 
přednastavené kategorie

• Doplňkové funkce: rychlý předohřev, maxi 
pečení, pizza,chléb

• Elektronické ovládání
• Černobílý grafický displej 
• Pyrolýza – čištění vnitřku trouby za vysoké 

teploty
• Vniřní objem: 73 l 
• 4 skla, vnější šedé
• SoftClosing – tlumené dovírání dveří
• Provedení: černé (NB) /nerezové (IX)  

s nerezovou rukojetí 
• Příslušenství: teleskopické výsuvy 

(1 úroveň), rošt, 2 plechy na pečení, 
jednobodová teplotní sonda – kontrola nad 
pečením masa, ryb, chleba

• Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm

 17 490 Kč / 15 190 Kč

PLNÁ
ZÁRUKA

let5   

                                

AKZ9 6220 WH, IX
Horkovzdušná trouba 

• 4 základní funkce, 12 speciálních + 
přednastavené kategorie

• Doplňkové funkce: rychlý předohřev, maxi 
pečení, pizza,chléb

• Ovládání pomocí centrálního tlačítka
• Dotykový černobílý grafický displej
• Smart Clean™ – čištění vnitřního prostoru 

pomocí páry
• Vnitřní objem: 73 l
• 3 skla
• SoftClosing – tlumené dovírání dveří
• Provedení: bílé sklo (WH), nerez s úpravou 

proti otiskům prstů (IX)
• Příslušenství: rošt, 2 plechy na pečení, 

teleskopické výsuvy (1 úroveň)
• Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm

15 490 Kč / 13 490 Kč

              

AKZ9 6230 NB
Horkovzdušná trouba 

• Automatické programy, Cook3, Ready2Cook
• Ovládání pomocí centrálního tlačítka
• Černobílý grafický displej
• Katalytické čištění
• Vnitřní objem: 73 l
• 2 skla
• Provedení: černá
• Příslušenství: teleskopické výsuvy  

(1 úroveň), rošt, 2 plechy na pečení
• Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm

15 990 Kč / 10 990 Kč

        

OAS KP8V1SW BLG
Horkovzdušná trouba  

• Parní funkce – Gentle Steam
• 3 základní funkce, 5 speciálních funkcí
• Elektronické ovládání, zapustné otočné 

knoflíky 
• Bílý grafický displej
• Pyrolýza – čištění vnitřku trouby za vysoké 

teploty
• Vnitřní objem: 71 l
• 3 skla
• SoftClosing – tlumené dovírání dveří
• Provedení: černé s vyčnívajícím madlem
• Příslušenství: rošt, 2 plechy na pečení, 

teleskopické výsuvy (1 úroveň)
• Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 551 mm

14 890 Kč / 12 990 Kč         

OAS KC8V1SW IX
Horkovzdušná trouba 

•  Parní funkce – Gentle Steam
• 3 základní funkce, 6 speciálních funkcí
• Elektronické ovládání, zapustné otočné 

knoflíky 
• Bílý grafický displej
• Katalytické čištění 
• Vnitřní objem: 71 l
• 2 skla
• SoftClosing – tlumené dovírání dveří
• Provedení: nerez s vyčnívajícím madlem
• Příslušenství: rošt, 2 plechy na pečení, 

teleskopické výsuvy (1 úroveň)
• Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 551 mm

13 190 Kč / 10 490 Kč

Whirlpool HORKOVZDUŠNÉ TROUBY

Samočisticí systém: Katalýza
Odhalte neuvěřitelně jednoduchý a účinný způsob, jak odstranit 
nečistoty po přípravě mastných pokrmů. Stačí zapnout troubu na 
hodinu s nastavením teploty nad 220 °C, kdy se aktivují katalytické 
panely, které pohlcují a rozkládají tukové látky. 
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AMW 9605/IX
Multifunkční mikrovlnná trouba 

• Funkce: JetStart, Jet Defrost, gril, Crisp, horký 
vzduch, Bread Defrost

• Displej: černobílý grafický + přednastavené 
recepty

• Ovládání: centrální knoflík + dotykový displej
• Dvířka: šedé sklo s otevíráním dolů
• 8 úrovní výkonu
• Objem: 40 l
• Nerezový interiér
• Výkon mikrovln/grilu: 900/1600 W
• Výkon horkého vzduchu: 1200 W
• Provedení: nerez s povrchovou úpravou proti 

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

18 390 Kč / 15 990 Kč

  

      

AMW 439 NB, WH
Multifunkční mikrovlnná trouba 

• Funkce: Jet Start, Jet Defrost, Mikrovlnný 
ohřev, gril, Crisp

• Displej: černobílý grafický
• Ovládání: klasická tlačítka
• Dvířka: šedé sklo s otevíráním doleva
• 4 úrovně výkonu
• Objem: 22 l
• Lakovaný interiér
• Výkon mikrovln/grilu: 750/700W
• Provedení: černá (NB), bílá (WH)
• Vhodné do horní skříňky kuchyňské linky
• Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm

12 590 Kč / 10 990 Kč

  

  

AMW 423/IX
Mikrovlnná trouba 

• Funkce: Jet Start, Jet Defrost, Mikrovlnný 
ohřev

• Displej: černobílý grafický
• Ovládání: tlačítka
• Dvířka: šedé sklo s otevíráním doleva
• 4 úrovně výkonu
• Objem: 22 l
• Lakovaný interiér
• Výkon mikrovln: 750 W
• Provedení: nerez s úpravou proti otiskům 

prstů
• Vhodné do horní skříňky kuchyňské linky
• Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm

9 990 Kč / 8 690 Kč

  

        

WMF200G
Mikrovlnná trouba 

• Funkce: Jet Start, Jet Grill, Mikrovlnný ohřev
• Displej: černobílý grafický
• Ovládání: knoflík + dotykové
• Dvířka: 2 skla, s bezpečnostní mřížkou, vnější 

čiré, otevírání doleva
• 6 úrovní výkonu
• Objem: 20 l
• Barva: černá s nerez proužkem
• Výkon mikrovln: 800 W
• Výkon grilu: 1000 W
• Rozměry (v x š x h): 390 x 594 x 349 mm

8 590 Kč / 7 490 Kč

  

AKP 745 NB, WH, IX
Horkovzdušná trouba 

• 8 základních funkcí
• Elektronické ovládání + nastavení funkcí 

pomocí zápustných knoflíků a displeje
• Černobílý grafický displej
• SmartClean™ – čištění vnitřního prostoru 

pomocí páry
• Vnitřní objem: 65 l
• 2 skla
• Provedení: černá (NB), bílá (WH), nerez  

s povrchovou úpravou proti otiskům prstů (IX)
• Příslušenství: teleskopické výsuvy  

(1 úroveň), rošt, 2 plechy na pečení
• Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm

12 190 Kč / 9 490 Kč

PLNÁ
ZÁRUKA

let5   

      

AMW 730 NB, WH, IX
Multifunkční mikrovlnná trouba 

• Funkce: JetStart, Jet Defrost, gril, Crisp
• Displej: černobílý grafický + přednastavené 

recepty
• Ovládání: centrální knoflík + dotykový displej
• Dvířka: šedé sklo s otevíráním dolů
• 7 úrovní výkonu
• Objem: 31 l
• Nerezový interiér
• Výkon mikrovln/grilu: 1000/800 W
• Provedení: černá se stříbrným madlem (NB), 

bílá se stříbrným madlem (WH), nerez  
s úpravou proti otiskům prstů (IX), ,

• Rozměry (v x š x h): 385 x 595 x 468 mm

15 690 Kč / 12 490 Kč

Whirlpool MULTIFUNKČNÍ MIKROVLNNÉ TROUBY

CORE

CORE

CORE

Whirlpool MIKROVLNNÉ  TROUBY
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Whirlpool INDUKČNÍ VARNÉ DESKY

SMP 9010 C/NE/IXL
Indukční varná deska v šířce 86 cm

• 10 indukčních zón
• Dotykové ovládání: Slider + textový displej v českém jazyce
• PowerManagement
• Technologie 6. SMYSL SmartSense, Navigátor vaření, FlexiFull, ChefControl
• Způsoby vaření: Rozpouštění, Dušení, Smažení, Grilování, Moka
• 18 stupňů výkonu + PowerBooster
• Provedení: bez rámu, povrch iXelium
• Maximální příkon: 11 kW
• Možnost zabudování varné desky v rovině s pracovní plochou
• Rozměry (v x š x h): 51 x 860 x 510 mm, rozměr výřezu (š x h): 840 x 490 mm

PLNÁ
ZÁRUKA

let5   

              43 690 Kč / 35 990 Kč

SMP 658C/BT/IXL
Indukční varná deska v šířce 65 cm

• Příkon: 7,4 kW
• PowerManagement – možnost volby příkonu desky vč. jejího připojení na 230 V
• 6. SMYSL SmartSense – asistované funkce řízené senzorem
• Dotykové ovládání – Slider+ textový displej v českém jazyce
• 8 indukčních ploten
• FlexiFull zóna – maximální využítí celé varné plochy pro vaření
• 18 stupňů výkonu + PowerBooster – maximálně rychlý ohřev na každé plotně
• Funkce: Rozpouštení, Moka, smažení, grilování, ChefControl
• Provedení: iXeliumTM, zkosená přední i zadní hrana
• Rozměry (v x š x h): 54 x 650 x 510 mm, rozměr výřezu (š x h): 560 x 490 mm

PLNÁ
ZÁRUKA

let5   

              26 890 Kč / 23 390 Kč

SMO 654 OF/BT/IXL
Indukční varná deska v šířce 65 cm

• Příkon: 7,4 kW
• PowerManagement – možnost volby příkonu desky vč. jejího připojení na 230 V
• 6. SMYSL SmartSense – přednastavené funkce řízené senzorem
• 4 indukční varné plotny
• Dotykové ovládání + 4 slidery pro každou zónu zvlášť
• FlexiMax zóna tvořena 2 zadními plotnami – větší plocha pro vaření
• 8 stupňů výkonu + PowerBooster – maximálně rychlý ohřev na každé plotně
• Funkce: Rozpouštení, Udržování v teple, dušení, Moka, grilování
• Provedení: iXeliumTM , zkosená přední i zadní hrana
• Rozměry (v x š x h): 54 x 650 x 510 mm, rozměr výřezu (š x h): 560 x 490 mm

PLNÁ
ZÁRUKA

let5   

            19 990 Kč / 17 390 Kč
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WL S5360 BF/W
Indukční varná deska v šířce 59 cm 

• Příkon: 7,2 kW
• Dotykové ovládání – Slider
• PowerManagement – možnost volby 

příkonu desky vč. jejího připojení na 230 V
• 4 indukční varné zóny
• FlexiCook zóna tvořená dvěma postranními 

plotnami – větší plocha pro vaření
• 6. SMYSL – 4 automatické nízkoteplotní 

funkce: Udržování v teple, Rozpouštění, 
Dušení, Uvedení do varu

• PowerBooster – maximálně rychlý ohřev na 
každé plotně

• Provedení: bílá, přední zkosená hrana
• Rozměry (v x š x h): 54 x 590 x 510 mm, 

rozměry výřezu (š x h): 560 x 480 mm

16 090 Kč / 11 990 Kč

  

        

WL S7960 NE
Indukční varná deska v šířce 59 cm 

• Příkon: 7,2 kW
• Dotykové ovládání – Slider
• PowerManagement – možnost volby 

příkonu desky vč. jejího připojení na 230 V
• 4 indukční varné zóny
• FlexiCook zóna tvořená dvěma postranními 

plotnami – větší plocha pro vařen
• 6. SMYSL – 4 automatické nízkoteplotní 

funkce: Udržování v teple, Rozpouštění, 
Dušení, Uvedení do varu

• PowerBooster – maximálně rychlý ohřev na 
každé plotně

• Možnost zabudování varné desky v rovině  
s pracovní plochou

• Provedení: černá, bez rámečku
• Rozměry (v x š x h): 54 x 590 x 510 mm, 

rozměry výřezu (š x h): 560 x 480 mm

12 990  Kč / 11 290 Kč

Whirlpool INDUKČNÍ VARNÉ DESKY

WF S9365 BF/IXL
Indukční varná deska v šířce 65 cm

• Příkon: 7,2 kW
• Dotykové ovládání – Slider
• PowerManagement – možnost volby příkonu desky vč. jejího připojení na 230 V
• 4 indukční varné zóny
• FlexiSide zóna pro libovolné umístění jednoho nebo více hrnců
• 6. SMYSL – 4 automatické nízkoteplotní funkce: Udržování v teple, Rozpouštění, Dušení,  

Uvedení do varu
• Funkce: ChefControl
• PowerBooster – maximálně rychlý ohřev na každé plotně
• Provedení: černá iXelium, přední zkosená hrana
• Rozměry (v x š x h): 54 x 650 x 510 mm, rozměry výřezu (š x h): 560 x 480 mm

  

          16 090 Kč / 13 990 Kč

WF S0377 NE/IXL
Indukční varná deska v šířce 77 cm

• 4 indukční zóny
• Dotykové ovládání: 4 nezávislé Slidery 
• PowerManagement
• Technologie 6. SMYSL, FlexiSide, ChefControl
• Způsoby vaření: Rozpouštění, Dušení, Smažení, Grilování, Moka
• 18 stupňů výkonu + Booster
• Provedení: bez rámu, povrch iXelium
• Maximální příkon: 7,2 kW
• Možnost zabudování varné desky v rovině s pracovní plochou
• Rozměry (v x š x h): 54 x 770 x 510 mm, rozměr výřezu (š x h): 750-752 x 480 mm

  

            16 090 Kč / 13 990 Kč
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WS Q2760 BF 
Indukční varná deska v šířce 59 cm 

• Příkon: 7,2 kW
• Dotykové ovládání
• PowerManagement – možnost volby 

příkonu desky vč. jejího připojení na 230 V
• 4 indukční varné zóny
• 6. SMYSL – 4 automatické nízkoteplotní 

funkce: Udržování v teple, Rozpouštění, 
Dušení, Uvedení do varu

• PowerBooster – maximálně rychlý ohřev na 
každé plotně

• Provedení: černá, přední zkosená hrana
• Rozměry (v x š x h): 54 x 590 x 510 mm, 

rozměry výřezu (š x h): 560 x 480 mm

 10 890 Kč / 9 490 Kč

  

  

GOFL 629/WH, NB
Plynová varná deska s povrchem z 
tvrzeného skla v šířce 59 cm 

• 4 plynové hořáky, výkonný dvojkorunkový 
hořák

• Multilevel flame: nastavte si úroveň 
plamene díky pevným bodům při otáčení 
knoflíku pro změnu úrovně plamene

• Integrované elektrické zapalování
• Bezpečnostní ventily hořáků
• 2 litinové mřížky
• Provedení: bílá (WH) černá (NB)
• Maximální výkon hořáků: 7,8 kW
• Příslušenství: trysky na propan - butan
• Rozměry (v x š x h): 49 x 590 x 510 mm

10 690 Kč / 9 290 Kč

  

  

GMWL 628/IXL EE
Plynová varná deska s nerezovým 
povrchem v šířce 59 cm 

• 4 plynové hořáky, výkonný dvojkorunkový 
hořák

• Multilevel flame: nastavte si úroveň 
plamene díky pevným bodům při otáčení 
knoflíku pro změnu úrovně plamene

• Integrované elektrické zapalování
• Bezpečnostní ventily hořáků
• 2 litinové mřížky
• Provedení: nerez
• Povrchová úprava iXelium – ochrana proti 

zažloutnutí a škrábancům
• Maximální výkon hořáků: 8 kW
• Příslušenství: trysky na propan - butan
• Rozměry (v x š x h): 41 x 590 x 510 mm

9 990 Kč / 8 690 Kč

Whirlpool INDUKČNÍ VARNÉ DESKY

GOWL 728/NB 
Plynová varná deska s povrchem z tvrzeného skla v šířce 73 cm

• 5 plynových hořáků, výkonný dvojkorunkový hořák
• Multilevel flame: nastavte si úroveň plamene díky pevným bodům při otáčení knoflíku pro 

změnu úrovně plamene
• Integrované elektické zapalování
• Bezpečnostní ventily hořáků
• 3 litinové mřížky
• Provedení: černá
• Maximální výkon hořáků: 11,3 kW
• Příslušenství: trysky na propan - butan
• Rozměry (v x š x h): 51 x 730 x 510 mm

  

  12 490 Kč / 10 890 Kč

Whirlpool PLYNOVÉ VARNÉ DESKY

Power Management
Sami rozhodněte o maximálním výkonu vaší indukční varné desky:  
2,5 kW, 4,0 kW, 6,0 kW nebo 7,2 kW.
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AKT 8900 BA
Sklokeramická varná deska v šířce 
58 cm 

• Příkon: 6,4 kW
• Dotykové ovládání – Slider
• 4 rychlovarné plotny (1 trojitá zóna)
• 9 stupňů výkonu + Booster
• Časovač, dětská pojistka
• Kontrolky zbytkového tepla
• Provedení: zkosené hrany po celém obvodu 

desky
• Rozměry (v x š x h): 46 x 580 x 510 mm

10 590 Kč / 9 190 Kč

  

  

TGML 660 NB
Plynová varná deska v šířce 58 cm  

• 4 plynové hořáky
• Multilevel flame: nastavte si úroveň
• plamene díky pevným bodům při otáčení
• knoflíku pro změnu úrovně plamene
• Integrované zapalování hořáků
• Bezpečnostní ventily hořáků
• 2 litinové mřížky
• Povrch: černý kov 
• Maximální výkon hořáků: 7800 W
• Rozměry (v x š x h): 38 x 580 x 510 mm

6 490 Kč / 5 690 Kč

Whirlpool SKLOKERAMICKÁ DESKA

WVH 92 K/1 
Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par v šířce 83 cm

PLNÁ
ZÁRUKA

let5   

      46 790 Kč / 39 990 Kč

90 cm

WHVS 90F LT C K
Nástěnný odsavač par

• EasyDisplay + LiveApp, dotykové ovládání na stupnici
• Technologie 6. SMYSL CookSens, Perimetr
• 1 motor, 10 stupňů rychlosti odsávání
• Osvětlení 1 LED pás
• Kapacita odsávání: 240/801 m3/hod
• Hlučnost: 40/55 dB
• Příkon motoru: 160 W
• Provedení: černé sklo, komínová nástavba (součástí balení) – černá barva
• Příslušenství: hliníkový tukový filtr (1 ks), uhlíkový filtr pro recirkulaci CHF 57 (2 ks)
• Rozměry (v x š x h): 433 (s komínem 1050) x 898 x 369 mm

PLNÁ
ZÁRUKA

let5   

          29 490 Kč / 25 690 Kč

W Collection

Whirlpool INDUKČNÍ VARNÁ DESKA S INTEGROVANÝM ODSAVAČEM

Whirlpool ODSAVAČE PAR

Varná deska

• Dotykové ovládání – slider
• Automatické funkce: pomalé vaření, 

automatické uvedení do bodu varu, Pauza, 
Dětská pojistka

• 4 indukční varné zóny
• 9 stupňů rychlosti + Power booster
• Časovač každé zóny
• Power Management 
• Provedení: bez rámu, lze zabudovat do 

roviny s pracovní deskou
• Doporučené připojení k el. síti: 230 V 1N ~ 

nebo 400V 3N ~ dle zvoleného příkonu
• Rozměry (v x š x h): 223 x 830 x 515 mm, 

výřez (š x h): 807 x 492 mm

Odsavač par

• Dotykové ovládání – integrováno do 
ovládání varné desky

• Automatické funkce: nastavení výkonu 
odsávání v závislosti na nastaveném výkonu 
varných zón s automatickým opožděným 
vypnutím odsávání

• 3 stupně odsávání + 2 booster  
s automatickým přepnutím na standardní 
stupeň odsávání

• Hladina hluku: 61 dB pro 1 pW
• Kapacita odsávání: 647 m3/h
• Příslušenství: hliníkový tukový filtr
• Lze dokoupit:  

– instalační potrubí pro odvod par + filtry pro 
recirkulaci - FK VH S-C / 859991633860 
– uhlíkové filtry pro recirkulační režim -  
CF VH 4-C / 859991633870
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WHBS 62F LT K/1 
Komínový odsavač par  

• Šířka: 60 cm
• Technologie 6. SMYSL
• EasyDisplay, dotykové ovládání
• 1 motor, 7 stupňů rychlosti odsávání + 

Booster
• Osvětlení 1 LED pás
• Kapacita odsávání: 145/730 m3/hod.
• Hlučnost: 46/73 dB
• Příkon motoru: 270 W
• Provedení: černá, komínová nástavba – nerez
• Příslušenství: hliníkový tukový filtr (2 ks), 

uhlíkový filtr pro recirkulaci (1 ks)
• Rozměry (v x š x h):  

1140 (s komínem) x 598 x 455 mm

13 990 Kč / 12 190 Kč

Whirlpool ODSAVAČE PAR

WHVS 93F LT BSS/1 
Nástěnný odsavač par

• Efektivní odsávání pomocí technologie Perimeter
• 1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
• Osvětlení 2x LED žárovka
• Dotykové ovládání
• Kapacita odsávání: 130/770 m3/hod
• Hlučnost: 39/71 dB
• Příkon motoru: 250 W
• Provedení: černé sklo, komínová nástavba (součástí balení) – černá barva
• Příslušenství: hliníkový tukový filtr (2 ks), uhlíkový filtr pro recirkulaci CHF 57 (2 ks)
• Rozměry (v x š x h): 1475 (s komínem) x 895 x 365 mm

PLNÁ
ZÁRUKA

let5   

  18 590 Kč / 16 190 Kč

WHVP 82F LT K 
Nástěnný odsavač par 

• Efektivní odsávání pomocí technologie Perimeter
• 1 motor, 4 stupně rychlosti odsávání
• Osvětlení 2x LED žárovka
• Dotykové ovládání
• Kapacita odsávání: 275/650 m3/hod
• Hlučnost: 52/71 dB
• Příkon motoru: 230 W
• Provedení: černé sklo, komínová nástavba – černá barva
• Příslušenství: hliníkový tukový filtr, uhlíkový filtr CHF 57 (1 ks)
• Rozměry (v x š x h): 325 (s komínem 700) x 798 x 326 mm

    11 490 Kč / 9 990 Kč

W Collection

Cook Sense
Funkce Cook Sense rozpozná množství páry a intuitivně zvolí vhodný 
výkon odsávání. Senzor 6. Smysl automaticky rozpozná a odsaje tukové 
částice i páru, a zbaví vás tak nepříjemných a nežádoucích pachů.

90 cm

80 cm



13

  

AKR 750 G K 
Výsuvný odsavač par s černým 
skleněným panelem 

• Šířka: 60 cm
• 1 motor (příkon 115 W)
• 3 stupně výkonu odsávání
• Kapacita odsávání: 125/304 m3/hod
• Hlučnost: 46/62 dB
• Osvětlení 2 LED žárovkami
• Provedení: černý + černý skleněný panel
• Příslušenství: hliníkový tukový filtr (1 ks), 

uhlíkový filtr pro recirkulaci AKB 000-1 (2 ks)
• Rozměry (v x š x h): 180 x 598 x 300 mm

4 890 Kč / 4 290 Kč

  

AKR 650/1 IX 
Vestavný odsavač par 

• Šířka 60 cm 
• Mechanické ovládání – Slider
• 1 motor, 4 stupně rychlosti odsávání
• Osvětlení 2x LED žárovka
• Kapacita odsávání: 225/600 m3/hod
• Hlučnost 46/70 dB
• Příkon motoru: 200 W
• Provedení: nerez
• Vhodný do horní skříňky hloubky 30 cm
• Příslušenství: uhlíkový tukový filtr  

CHF 200-1 (1 ks)
• Rozměry (v x š x h): 243 x 524 x 289 mm

5 390 Kč / 4 290 Kč   

AKR 749/1 WH, NB, IX 
Výsuvné odsavače par 

• Šířka: 60 cm
• 1 motor (příkon 115 W)
• 3 stupně výkonu odsávání
• Kapacita odsávání: 125/304 m3/hod
• Hlučnost: 46/62 dB
• Osvětlení 2 LED žárovkami
• Provedení: bílá (WH), černá (NB), nerez (IX) 
• Příslušenství: hliníkový tukový filtr (2 ks), 

uhlíkový filtr pro recirkulaci AKB 000-1 
(2 ks)

• Rozměry (v x š x h): 180 x 599 x 280 mm

4 590 Kč / 3 990 Kč

    

WHVP 62F LT SK 
Nástěnný odsavač par  

• Efektivní odsávání pomocí technologie 
Perimeter

• 1 motor, 4 stupně rychlosti odsávání
• Osvětlení 2x LED žárovka
• Dotykové ovládání
• Kapacita odsávání: 275/650 m3/hod
• Hlučnost: 52/71 dB
• Příkon motoru: 230 W
• Provedení: černé sklo, komínová nástavba 

(součástí balení) – černá barva
• Příslušentsví: hliníkový tukový filtr, uhlíkový 

filtr CHF 57 (1 ks)
• Rozměry (v x š x h):  

325 (s komínem 360) x 598 x 326 mm

9 490 Kč / 8 290 Kč

    

WHVP 62F LT W 
Nástěnný odsavač par  

• Efektivní odsávání pomocí technologie 
Perimeter

• 1 motor, 4 stupně rychlosti odsávání
• Osvětlení 2x LED žárovka
• Dotykové ovládání
• Kapacita odsávání: 275/650 m3/hod
• Hlučnost: 52/71 dB
• Příkon motoru: 230 W
• Provedení: bílé sklo, komínová nástavba – 

bílá barva
• Příslušenství: hliníkový tukový filtr, uhlíkový 

filtr CHF 57 (1 ks)
• Rozměry (v x š x h):  

325 (s komínem 710) x 598 x 326 mm

10 090 Kč / 8 790 Kč

Whirlpool ODSAVAČE PAR

W Collection

W Collection
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WHC20 T593 P 
Kombinovaná vestavná chladnička  
s technologií Total NoFrost 

• Technologie 6. SMYSL Total NoFrost – 
beznámrazová technologie v chladničce  
i mrazničce

• Kovový Multi-flow panel – rovnoměrná 
distribuce studeného vzduchu v celém 
prostoru chladničky

• Digitální displej, dotykové ovládání 
chladničky a mrazničky

• LED osvětlení v prostoru chladničky
• Multi Fresh Box – zásuvka s regulací vlkosti 

(maso, ovoce/zelenina, delikatesy)
• Fresh Box – zásuvka na ovoce a zeleninu
• 2v1 polička na lahve
• Využitelný objem chlad/mraz.: 280l 

(212l/68l)
• Spotřeba energie: 177 kWh/rok
• Kapacita mrazení: 7 kg/24 hod.
• Odolnost při výpadku proudu: 16 hodin
• Klimatická třída: SN-T
• Hlučnost: 32 dB
• Rozměry (v x š x h): 1935 x 540 x 545 mm
*15 let záruka na kompresor* 

 39 690 Kč / 34 490 Kč

PLNÁ
ZÁRUKA

let5         

WHC18 T574 P 
Kombinovaná vestavná chladnička  
s technologií Total NoFrost 

• Technologie 6. SMYSL Total NoFrost – 
beznámrazová technologie v chladničce  
i mrazničce

• Multi-flow panel – rovnoměrná distribuce 
studeného vzduchu v celém prostoru 
chladničky

• Digitální displej, dotykové ovládání 
chladničky a mrazničky

• LED osvětlení v prostoru chladničky
• PushToOpen otevírání dveří chladničky
• Multi Fresh Box – zásuvka s regulací vlkosti 

(maso, ovoce/zelenina, delikatesy)
• Fresh Box + – zásuvka na ovoce a zeleninu
• Využitelný objem chlad/mraz.: 250l (182/68 l)
• Spotřeba energie: 143 kWh/rok
• Kapacita mrazení: 7 kg/24 hod.
• Odolnost při výpadku proudu: 6 hodin
• Klimatická třída: SN-T
• Hlučnost: 32 dB
• Rozměry (v x š x h): 1770 x 540 x 545 mm
*15 let záruka na kompresor* 

34 490 Kč / 29 990 Kč

PLNÁ
ZÁRUKA

let5         

WHC20 T352 
Kombinovaná vestavná chladnička  
s technologií Total NoFrost

• Technologie 6. SMYSL Total NoFrost – 
beznámrazová technologie v chladničce  
i mrazničce

• Kovový Multi-flow panel – rovnoměrná 
distribuce studeného vzduchu v celém 
prostoru chladničky

• Digitální displej, dotykové ovládání 
chladničky a mrazničky

• LED osvětlení v prostoru chladničky
• Multi Fresh Box – zásuvka s regulací vlkosti 

(maso, ovoce/zelenina, delikatesy)
• Fresh Box – zásuvka na ovoce a zeleninu
• 2v1 polička na lahve
• Využitelný objem chlad/mraz.: 212 / 68 l
• Spotřeba energie: 219 kWh/rok
• Kapacita mrazení: 4,5 kg/24 hod.
• Odolnost při výpadku proudu: 6 hodin
• Klimatická třída: SN-T
• Hlučnost: 32 dB
• Rozměry (v x š x h): 1935 x 540 x 545 mm
*15 let záruka na kompresor*

29 890 Kč / 23 990 Kč

      

WHC18 T322 
Kombinovaná vestavná chladnička  
s technologií Total NoFrost 

• Technologie 6. SMYSL Total NoFrost – 
beznámrazová technologie v chladničce  
i mrazničce

• Multi-flow panel – rovnoměrná distribuce 
studeného vzduchu v celém prostoru 
chladničky

• Digitální displej, dotykové ovládání 
chladničky a mrazničky

• LED osvětlení v prostoru chladničky
• Multi Fresh Box – zásuvka s regulací vlkosti 

(maso, ovoce/zelenina, delikatesy)
• Fresh Box – zásuvka na ovoce a zeleninu
• Využitelný objem chlad/mraz.: 182 / 68 l
• Spotřeba energie: 224 kWh/rok
• Kapacita mrazení: 7 kg/24 hod.
• Odolnost při výpadku proudu: 6 hodin
• Klimatická třída: SN-T
• Hlučnost: 32 dB
• Rozměry (v x š x h): 1770 x 540 x 545 mm
*15 let záruka na kompresor* 

25 890 Kč / 22 490 Kč

Whirlpool VESTAVNÉ CHLADNIČKY

Push to open 
Unikátní patentovaný systém pro automatické otevírání dveří jemným 
zatlačením na dveře chladničky / mrazničky bez rukojetí

Otevírejte dveře chladničky v jednoduchých 3 krocích:
1. Zatlačte na dveře
2. Dveře se automaticky otevřou
3. Uchopte dveře za hranu a chladničku otevřete

Total NoFrost 
Šetřete energii a zapomeňte na odmrazování 
Inteligentní senzory uvnitř lednice sledují teplotu a minimalizují její 
kolísání, čímž zajišťují optimální podmínky pro skladování potravin  
v lednici i mrazáku.

PLNÁ
ZÁRUKA

let5

19
3,

5 
cm

19
3,

5 
cm
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ART 66112 
Kombinovaná vestavná chladnička 

• Technologie 6. SMYSL, LessFrost – 
nízkonámrazová technologie

• Funkce: nastavení teploty
• LED osvětlení, XXL zásuvka v mrazničce
• Využitelný objem /ch+m: 273 l/194+79 l
• Kapacita mrazení: 3,5 kg/24 hod
• Spotřeba energie: 226 kWh/rok
• Hlučnost: 35 dB
• Klimatická třída: SN-T
• Instalace nábytkových dveří: posuvné 

kolejničky
• Rozměry (v x š x h): 1770 x 540 x 545 mm
*5 let záruka na kompresor*

20 890 Kč / 18 190 Kč

    

ART 65031 
Kombinovaná vestavná chladnička 

• Technologie 6. SMYSL, LessFrost – 
nízkonámrazová technologie

• Funkce: nastavení teploty
• LED osvětlení
• Využitelný objem /ch+m: 273 l/194+79 l
• Kapacita mrazení: 3,5 kg/24 hod
• Spotřeba energie: 283 kWh/rok
• Hlučnost: 35 dB
• Klimatická třída: SN-T
• Rozměry (v x š x h): 1770 x 540 x 545 mm
• Instalace nábytkových dveří: posuvné 

kolejničky
*5 let záruka na kompresor*

18 590 Kč / 16 190 Kč

SP40 802 EU 2 
Kombinovaná vestavná chladnička 

• Technologie 6. SMYSL FreshControl, 
FreezeControl, FreshBox – zásuvka s 0 °C 
(19 litrů)

• Digitální displej, dotykové ovládání
• LED osvětlení
• StopFrost – odmrazení mrazničky v 1 min
• FreezeControl – neustálá regulace teploty 

mrazáku
• Funkce: nastavení teploty chladničky  

a mrazničky, superchlazení, supermrazení, 
prázdninový režim

• Využitelný objem chlad/mraz.: 294/101l
• Roční spotřeba energie: 248 kWh
• Hlučnost: 35 dB
• Klimatická třída: SN-T
• Pro nábytkovou skříň o šířce 75 cm
• Rozměry (v x š x h): 1935 x 690 x 545 mm
*5 let záruka na kompresor*

37 390 Kč / 32 490 Kč
PLNÁ
ZÁRUKA

let5                   

PLNÁ
ZÁRUKA

let5           

ART 98101 
Kombinovaná vestavná chladnička 

• Technologie 6. SMYSL FreshControl, 
LessFrost – nízkonámrazová technologie

• Displej, dotykové ovládání
• Funkce: nastavení teploty, superchlazení
• LED osvětlení
• Využitelný objem /ch+m: 306 l/227+79 l
• Kapacita mrazení: 3,5 kg/24 hod
• Spotřeba energie: 282 kWh/rok
• Hlučnost: 35 dB
• Klimatická třída: SN-T
• Instalace nábytových dveří: posuvné 

kolejničky
• Rozměry (v x š x h): 1935 x 540 x 545 mm
*5 let záruka na kompresor*

22 190 Kč / 19 290 Kč

Whirlpool VESTAVNÉ CHLADNIČKY

Mimořádně prostorná 
chladnička s objemem  
400 litrů! 

69 cm
19

3,
5 

cm

LessFrost 
Díky technologii LessFrost se vytváří námraza pouze na vnitřních 
stěnách mrazničky. Výparník je zabudován do vnitřních bočních stěn 
mrazničky a tím minimalizuje tvorbu námrazy a výrazně ulehčuje  
a zkracuje čas odmrazování.

Extra space 
Inovativní řešení vnitřního prostoru přináší dost místa a potřebné 
flexibility pro pohodlné a snadné ukládání potravin i nápojů.

19
3,

5 
cm
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ARG 18081 
Jednodvéřová monoklimatická 
chladnička 

• Technologie 6. SMYSL Fresh Control 
udržuje ideální vlhkost a teplotu

• Roční spotřeba energie: 143 kWh
• Využitelný objem: 318 l
• Hlučnost: 34 dB
• Elektronické ovládání + dotykový displej
• Vnitřní ventilátor
• Rozměry (v x š x h): 1771 x 540 x 545 mm
*5 let záruka na kompresor*

 24 390 Kč / 21 190 Kč       

ARG 184701 
Jednodvéřová chladnička  
s výparníkem 

• Technologie 6. SMYSL Fresh Control 
udržuje ideální vlhkost a teplotu

• Roční spotřeba energie: 217 kWh
• Využitelný objem: 262 l
• Hlučnost: 36 dB
• Elektronické ovládání + displej
• Vnitřní ventilátor
• Rozměry (v x š x h): 1771 x 540 x 545 mm
*5 let záruka na kompresor*

21 490 Kč / 18 690 Kč

    

AFB 18401 
Jednodvéřová monoklimatická 
mraznička 

• Technologie 6. SMYSL NoFrost – udržuje 
ideální vlhkost a teplotu

• Elektronické ovládání + dotykový displej
• NoFrost – beznámrazový systém
• FreezeControl – neustálá regulace teploty 

mrazáku
• Roční spotřeba energie 294 kWh
• Využitelný objem: 209 l
• Hlučnost: 38 dB
• Rozměry (v x š x h): 1771 x 540 x 545 mm
*15 let záruka na kompresor*

23 990 Kč / 20 890 Kč

  

ARZ 0051 
Vestavná jednodvéřová chladnička 
pod pracovní desku 

• Roční spotřeba energie: 118 kWh
• Mechanické ovládání
• Využitelný objem: chlad. 144 l
• Hlučnost: 37 dB
• Instalace nábýtkových dvěří: napevno
• Rozměry (v x š x h): 815 x 596 x 545 mm
*5 let záruka na kompresor*

14 590 Kč / 10 990 Kč   

ARG 913 1 
Vestavná jednodvéřová chladnička  
s výparníkem pod pracovní desku 

• Roční spotřeba energie: 187 kWh
• Mechanické ovládání
• Využitelný objem: chlad/mraz. 108/18 l
• Hlučnost: 38 dB
• Instalace nábýtkových dvěří: napevno
• Rozměry (v x š x h): 815 x 596 x 545 mm
*5 let záruka na kompresor*

13 990 Kč / 10 490 Kč

Whirlpool VESTAVNÉ CHLADNIČKY
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PLNÁ
ZÁRUKA

let5   

            

WIP 4O33N PLE S B 
Plně vestavná myčka nádobí,  
šířka 60 cm  

• Displej, ovládání tlačítky
• Technologie 6. SMYSL PowerClean Pro
• Door Opening System – automatické 

pootevření dvířek po ukončení mycího cyklu, 
rychlé dosušení přirozenou cirkulací vzduchu

• 10 programů: Autoprogram 6. SMYSL, 
Studený oplach, Sklo, Rapid, Eko, Intenzivní, 
Antibakteriální oplach, Samočištění

• Přídavné funkce: Odložený start, Tablety, 
Multizone, Turbo

• Kapacita: 14 jídelních souprav
• Výbava: Flexibilní příborová zásuvka, 

Světelný paprsek na podlaze, Pohyblivé 
panty (sliding hinges), Turbo

• Roční spotřeba energie/vody:  
238 kWh/2660 l

• Spotřeba energie/vody za cyklus: 
0,83 kWh/9,5 l

• Hlučnost: 43 db
• Rozměry (v x š x h): 820 x 598 x 555 mm
*5 let záruka na vypouštěcí čerpadlo* 

23 790 Kč / 20 690 Kč

          

WIC 3C33 PFE 
Plně vestavná myčka nádobí,  
šířka 60 cm 

• Displej, ovládání tlačítky
• Technologie 6. SMYSL PowerClean Pro
• Door Opening System – automatické 

pootevření dvířek po ukončení mycího cyklu, 
rychlé dosušení přirozenou cirkulací vzduchu

• 8 programů: Autoprogram 6. SMYSL, Studený 
oplach, Sklo, Rapid, Eko, Intenzivní

• Přídavné funkce: Odložený start, Tablety, 
Multizone

• Kapacita: 14 jídelních souprav
• Výbava: Příborová zásuvka, Světelný 

paprsek na podlaze
• Roční spotřeba energie/vody: 238 kWh/2660 l
• Spotřeba energie/vody za cyklus:  

0,85 kWh/9,5 l
• Hlučnost: 43 db
• Rozměry (v x š x h): 820 x 598 x 555 mm
*5 let záruka na vypouštěcí čerpadlo*

18 190 Kč / 15 790 Kč

WIS 1150 PEL 
Plně vestavná myčka nádobí,  
šířka 60 cm 

• Displej, ovládání tlačítky
• Technologie 6. SMYSL PowerClean Pro
• Door Opening System – automatické 

pootevření dvířek po ukončení mycího cyklu, 
rychlé dosušení přirozenou cirkulací vzduchu

• 11 programů: Autoprogram 6. SMYSL, 
Studený oplach, Sklo, Rapid, Eko, Intenzivní, 
Antibakteriální oplach, Samočištění

• Přídavné funkce: Odložený start, Tablety, 
Multizone

• Kapacita: 14 jídelních souprav
• Výbava: Flexibilní příborová zásuvka, 

Světelný paprsek na podlaze, Pohyblivé 
panty (sliding hinges)

• Roční spotřeba energie/vody:  
183 kWh/2660 l

• Spotřeba energie/vody za cyklus:  
0,64 kWh/9,5 l

• Hlučnost: 41 db
• Rozměry (v x š x h): 820 x 598 x 555 mm
*5 let záruka na vypouštěcí čerpadlo* 

27 990 Kč / 24 390 Kč

PLNÁ
ZÁRUKA

let5   

              

          

WIO 3T133 PLE 
Plně vestavná myčka nádobí,  
šířka 60 cm 

• Displej, ovládání tlačítky
• Technologie 6. SMYSL PowerClean Pro
• Door Opening System – automatické 

pootevření dvířek po ukončení mycího cyklu, 
rychlé dosušení přirozenou cirkulací vzduchu

• 11 programů: Autoprogram 6. SMYSL, 
Studený oplach, Sklo, Rapid, Eko, Intenzivní, 
Samočištění myčky

• Přídavné funkce: Odložený start, Tablety
• Kapacita: 14 jídelních souprav
• Výbava: Flexi příborová zásuvka, Světelný 

paprsek na podlaze, Multizone
• Roční spotřeba energie/vody: 238 kWh/2660 l
• Spotřeba energie/vody za cyklus:  

0,85 kWh/9,5 l
• Hlučnost: 43 db
• Rozměry (v x š x h): 820 x 598 x 555 mm
*5 let záruka na vypouštěcí čerpadlo*

20 890 Kč / 18 190 Kč

Whirlpool VESTAVNÉ MYČKY NÁDOBÍ

Natural Dry – Door Opening System
Automatické pootevření dvířek po ukončení mycího cyklu, rychlé dosušení přirozenou cirkulací vzduchu. Touto technologií disponují vybrané modely 
vestavných i volně stojících myček Whirlpool.
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PLNÁ
ZÁRUKA

let5   

          

WBO 3O33 PL X 
Vestavná myčka nádobí s panelem, 
šířka 60 cm 

• Displej, ovládání tlačítky
• Technologie 6. SMYSL PowerClean Pro
• Door Opening System – automatické 

pootevření dvířek po ukončení mycího cyklu, 
rychlé dosušení přirozenou cirkulací vzduchu

• 11 programů: Autoprogram 6. SMYSL, 
Studený oplach, Sklo, Rapid, Eko, Intenzivní, 
Samočištění myčky

• Přídavné funkce: Odložený start, Tablety, 
Multizone, Turbo, Zámek tlačítek 

• Kapacita: 14 jídelních souprav
• Výbava: Flexi příborová zásuvka
• Roční spotřeba energie/vody:  

238 kWh/2660 l
• Spotřeba energie/vody za cyklus: 

0,83 kWh/9,5 l
• Hlučnost: 43 db
• Rozměry (v x š x h): 820 x 598 x 555 mm
*5 let záruka na vypouštěcí čerpadlo*

 23 390 Kč / 20 390 Kč           

WBC 3C34 PF X 
Vestavná myčka nádobí s panelem, 
šířka 60 cm 

• Displej, ovládání tlačítky
• Technologie 6. SMYSL PowerClean Pro
• Door Opening System – automatické 

pootevření dvířek po ukončení mycího cyklu, 
rychlé dosušení přirozenou cirkulací vzduchu

• 8 programů: Autoprogram 6. SMYSL, Studený 
oplach, Sklo, Rapid

• Přídavné funkce: Odložený start, Tablety, 
Multizone, Zámek tlačítek

• Kapacita: 14 jídelních souprav
• Výbava: Příborová zásuvka
• Roční spotřeba energie/vody:  

238 kWh/2660 l
• Spotřeba energie/vody za cyklus:  

0,85 kWh/9,5 l
• Hlučnost: 44 db
• Rozměry (v x š x h): 820 x 598 x 555 mm
*5 let záruka na vypouštěcí čerpadlo*

18 590 Kč / 14 490 Kč

PLNÁ
ZÁRUKA

let5   

          

WSIO 3O34 PFE X 
Plně vestavná myčka nádobí,  
šířka 45 cm 

• Displej, ovládání elektronické / tlačítky
• Technologie 6. SMYSL PowerClean
• Door Opening System – automatické 

pootevření dvířek po ukončení mycího cyklu, 
rychlé dosušení přirozenou cirkulací vzduchu

• 8 programů: Eco, Autoprogram 6. SMYSL, 
Intenzivní, Rychlé mytí a sušení 50°C, Sklo, 
Rychlý 30', Předmytí, Samočištění 

• Přídavné funkce: Multizone, Hygienický 
oplach, Tablety, Odložený start

• Aquastop
• Kapacita: 10 sad nádobí
• Výbava: Příborová zásuvka, Světelná 

indikace průběhu programu
• Spotřeba energie/vody za cyklus: 

0,66 kWh/9 l
• Roční spotřeba energie/vody:  

189 kWh/2520 l
• Hlučnost : 44 dB
• Rozměry: 820 x 448 x 555 mm
*5 let záruka na vypouštěcí čerpadlo*

21 090 Kč / 18 390 Kč           

WSIO 3T125 6PE X 
Plně vestavná myčka nádobí,  
šířka 45 cm  

• Displej, ovládání elektronické / tlačítky 
• Technologie 6. SMYSL PowerClean Pro
• Door Opening System – automatické 

pootevření dvířek po ukončení mycího cyklu, 
rychlé dosušení přirozenou cirkulací vzduchu

• 8 programů: Autoprogram 6. SMYSL, Studený 
oplach, Sklo, Rapid, Eko, Intenzivní

• Přídavné funkce: Odložený start, Tablety, 
Multizone, Samočištění

• Aquastop
• Kapacita: 10 jídelních souprav
• Výbava: Světelný paprsek na podlaze, 

Turbo
• Spotřeba energie/vody za cyklus:  

0,76 kWh/6 l
• Hlučnost: 45 db
• Rozměry (v x š x h): 820 x 448 x 555 mm
*5 let záruka na vypouštěcí čerpadlo*

17 990 Kč / 13 990 Kč

PLNÁ
ZÁRUKA

let5   

          

WSBO 3O34 PF X 
Vestavná myčka nádobí s panelem, 
šířka 45 cm 

• Technologie 6. SMYSL PowerClean
• Door Opening System – automatické 

pootevření dvířek po ukončení mycího cyklu, 
rychlé dosušení přirozenou cirkulací vzduchu

• 8 programů: Eco, Autoprogram 6. SMYSL, 
Intenzivní, Rychlé mytí a sušení 50°C, Sklo, 
Rychlý 30', Předmytí, Samočištění

• Zvuková signalizace na konci cyklu
• Přídavné funkce:Multizone, Hygienický 

oplach, Zámek tlačítek, Tablety, Odložený 
start

• Aquastop
• Kapacita: 10 sad nádobí
• Výbava: Příborová zásuvka
• Spotřeba energie/vody za cyklus:  

0,66 kWh/9 l
• Roční spotřeba energie/vody: 189 kWh/2520 l
• Hlučnost: 44 dB
• Rozměry: 820 x 448 x 555 mm
*5 let záruka na vypouštěcí čerpadlo*

 20 890 Kč / 15 990 Kč

Whirlpool VESTAVNÉ MYČKY NÁDOBÍ

PowerClean Pro

je technologie pro mytí silně znečištěného nádobí vysokým tlakem 
vody proudící ze zadních trysek. Využitím zóny PowerClean se zvýší 
kapacita spodního koše o 30%.



19

      

BI WMWG 91484E EU 
Vestavná předem plněná pračka 

• Technologie 6. SMYSL
• FreshCare+ – svěží prádlo díky síle páry
• Energetická třída praní: C
• 14 programů praní a sušení
• Ovládání: centrální knoflík + tlačítka, displej
• Program Colours 15° – šetrné a úsporné 

praní barevného prádla
• Kapacita pranÍ: 9 kg
• Maximální otáčky odstřeďování: 1400 ot/min
• Hlučnost: 70 dB
• Rozměry (vxšxh): 820 x 595 x 545 mm
*10 let záruka na motor*

20 090 Kč / 17 490 Kč

          

BI WDWG 961484 EU 
Vestavná předem plněná pračka se 
sušičkou 

• Technologie 6. SMYSL
• FreshCare+ – svěží prádlo díky síle páry
• Energetická třída praní/sušení: C/D
• 14 programů praní a sušení
• Ovládání otočným knoflíkem, digitální 

displej
• Program Colours 15° – šetrné a úsporné 

praní barevného prádla
• Kapacita praní/sušení: 9/6 kg
• Maximální otáčky odstřeďování: 1400 ot/min
• Hlučnost: 70 dB
• Rozměry (vxšxh): 820 x 595 x 545 mm
*10 let záruka na motor*

21 790 Kč / 17 490 Kč

Whirlpool VESTAVNÁ PRAČKA

Kupte spotřebič označený v tomto letáku logem 
ZÁRUKA 5 LET, zaregistrujte se přes 
www.whirlpool.cz plnou prodlouženou záruku 
na 5 let.*

Více informací a podrobné podmínky akce 
naleznete na stránkách www.whirlpool.cz

*Platí u vybraných prodejců

zdarma plná
prodloužená 
záruka

letlet

FreshCare+

Pára a speciální rotace bubnu udržují prádlo v pračce svěží a voňavé až 
6 hodin po skončení cyklu.

Whirlpool VESTAVNÁ PRAČKA SE SUŠIČKOU
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Senzorová technologie 6. SMYSL: řídí činnost spotřebiče 
a jeho automatické funkce s cílem zjednodušit ovládání, 
zabezpečit úsporu energií a dosáhnout vždy těch nejlepších 
výsledků.

6th Sense Live App: Díky speciální aplikaci od společnosti 
Whirlpool 6th Sense Live můžete ovládat svůj spotřebič 
kdykoliv a odkudkoliv. Tato aplikace vám umožní dosahovat 
požadovaných výsledků bez námahy a navíc ušetříte čas 
i energii. A to není vše - v aplikaci 6th Sense Live můžete 
vytvářet, nahrávat a ukládat svoje oblíbené recepty 
a programy, najdete zde nové recepty či si můžete vytvořit 
nákupní seznam. Posuňte vaření na vyšší úroveň a změňte 
běžná jídla ve vrcholný kulinářský zážitek s minimální 
námahou. 
Intuitivní a jednoduchý způsob ovládání každého spotřebiče 
vybaveného technologií Whirlpool 6th Sense Live kdykoliv 
a odkudkoliv.

HORKOVZDUŠNÉ/MULTIFUNKČNÍ/MIKROVLNNÉ TROUBYHORKOVZDUŠNÉ/MULTIFUNKČNÍ/MIKROVLNNÉ TROUBY

SteamSense+: Varianta se 100% párou zajišťuje plnost chutí 
a vůní připravovaných pokrmů a umožňuje zachovat jejich 
nutriční vlastnosti, vitamíny a minerály, aby se zdravé jídlo 
stalo čistým požitkem. Díky tomu, že teplota v troubě během 
pečení nepřesáhne 100 °C, jídlo neztrácí vodu a zachovává si 
tak svou přirozenou šťavnatou konzistenci. Tato možnost je 
nejvhodnější pro vaření vajec, ryb, drůbežích filetů, zeleniny 
a obilovin.

SteamSense: Kombinace páry a horkého vzduchu pro 
přípravu pečeného masa a drůbeže. 
Příprava jídla 100% párou přináší plnou chuť potravin 
a umožní Vám vychutnat si opravdu zdravá jídla se 
zachováním živin, vitaminů a minerálů. Příprava jídla při 
teplotě pod 100 °C je bez ztráty hmotnosti nebo vysoušení 
v průběhu vaření. Tato volba je ideální pro vaření vajec, ryb 
připravovaných v páře, drůbežích plátků, zeleniny a pokrmů 
z obilnin.

My Smart Display: Díky displeji MySmartDisplay se stanete 
opravdovým šéfkuchařem ve vaší kuchyni. Displej vás provede 
každým z téměř 100 receptů krok za krokem - od úplného 
začátku až k dokonale chutnému výsledku. Na displeji 
MySmartDisplay si můžete zobrazit i obrázky, které jsou ve 
srovnatelném rozlišení, jaké nabízí chytré mobilní telefony, 
a k dispozici budete mít kvalitní zvuk v MP3 kvalitě.

Horkovzdušné pečení: Skutečné pečení jako v tradiční 
horkovzdušné troubě. Mikrovlnná trouba je vybavena stejným 
ohřívacím tělesem a ventilátorem jako horkovzdušná trouba. 
Funkce se může kombinovat i s přidáním mikrovln.

Extra objem: Moderní design a konstrukce bočních lišt 
umožňuje umístit všechny plechy na pečení do ideální stabilní 
polohy. Zvýšená kapacita 73 litrů a 5 různých úrovní pečení 
zajistí komfort při přípravě oblíbeného jídla pro každého 
člena rodiny a dokonce i pro velkou společnost. Vždy tím 
nejjednodušším a nejrychlejším způsobem bez kompromisů. 
Je čas pozvat hosty!

Cook4: Souběžné pečení vícero plechů na 4 úrovních 
najednou, a to stejného nebo různého druhu jídla.

Cook3: Souběžné pečení vícero plechů na 3 úrovních 
najednou, a to stejného nebo různého druhu jídla. Pokud 
by pečení bylo sportovní disciplínou, Cook3 by bezpochyby 
vystupoval v roli šampiona! Díky této funkci můžete ve třech 
různých úrovních trouby připravovat až tři různé pokrmy 
naráz, bez rizika smíchání chutí či vůní. Výsledek takového 
pečení je jasný: 3:0 pro Cook3.

1 bodová sonda: Kontrola teploty masa pro automatické 
programy při přípravě různých druhů jídla.

Teplotní sonda Multisense: Teplotní sonda dovoluje 
regulovat teplotu pokrmu ve čtyřech různých bodech 
najednou a automaticky upravuje dobu pečení.

Mikrovlnný ohřev: Ohřev jídla s různým stupněm výkonu.

Deforst: Rovnoměrná distribuce mikrovln zachovává 
strukturu a barvu jídla, aby se rychle a rovnoměrně rozmrazilo, 
čímž se zachovávají původní živiny, chuť a barva jakéhokoliv 
druhu potravin.

Steam&Boil: Rychlejší příprava, lepší chuť a zachování 
vůní a nutričních hodnot díky funkci Steam&Boil. Funkce 
Steam&Boil usnadňuje a zároveň urychluje vaření. Díky 
přirozené síle páry vám zvolený program umožní připravit 
pokrmy ještě snadněji a rychleji, navíc speciální příslušenství 
se postará o ještě lepší chuť a zachování nutričních hodnot. 
Senzor vlhkosti hlídá hladinu vody ve speciální nádobě 
a intuitivně upraví čas potřebný k přípravě pokrmu, čímž ještě 
více zdokonalí proces vaření.

CrispFry: Dokonalé pokrmy i bez oleje a nabízí tak zdravější 
alternativu, než je klasické smažení na pánvi. Díky speciálnímu 
algoritmu, který podle požadované křupavosti upravuje 
proudění vzduchu, vám funkce Crisp Fry pomůže připravit 
dokonalé pokrmy i bez oleje a nabízí tak zdravější alternativu, 
než je klasické smažení na pánvi. Automatické programy 
technologie 6. SMYSL vám umožní volbu z 18 možností a vy 
tak zvládnete uvařit cokoliv - od masa přes ryby až po zeleninu 
a zmražené jídlo.

Crisp: Unikátní funkce pro pečení chleba a koláčů až po 
ryby a drůbež: vždy bezkonkurenčně křehké díky kombinaci 
3 funkcí: distribuce mikrovln 3D + gril + unikátní zapékací 
talíř Crisp. Funkce Crisp kombinuje 3D technologii mikrovln 
patentovanou společností Whirlpool, unikátní Crisp talíř, gril 
a otočný systém. To vše dohromady zaručuje stejný výsledek 
jako v klasické troubě, kterého však dosáhnete tak rychle jako 
v mikrovlnné troubě. 

Gril: Funkce pro zapékání a grilování Kdykoliv vás přepadne 
chuť na něco grilovaného, stačí jen zapnout mikrovlnnou 
troubu Whirlpool. Snadno zvládnete připravit zapečené 
pokrmy, chutný toust se sýrem, teplý sendvič, grilovanou 
klobásu nebo zeleninu.

Ready2Cook: Jak zkrátit dobu pečení? Je to snadné, a to 
i když máte velký hlad! Díky funkci Ready2Cook můžete vložit 
pokrm do trouby i bez předehřívání. Dosáhněte úžasného 
výsledku při kratší době pečení a s úsporou energie.

Samočistící systém: Katalýza: Souběžné pečení vícero 
plechů na 3 úrovních najednou, a to stejného nebo různého 
druhu jídla. Pokud by pečení bylo sportovní disciplínou, Cook3 
by bezpochyby vystupoval v roli šampiona! Díky této funkci 
můžete ve třech různých úrovních trouby připravovat až tři 
různé pokrmy naráz, bez rizika smíchání chutí či vůní. Výsledek 
takového pečení je jasný: 3:0 pro Cook3.

Čištění pyrolýzou: Čistění vnitřku trouby pomocí vypalování 
při vysoké teplotě.

AutoClean: automatický čisticí cyklus odstraní nečistoty z 
vnitřních stěn mikrovlnné trouby a nepříjemné pachy.

SmartClean: Ekologické čištění pomocí páry. Inovativní 
technologie SmartClean účinně vyčistí troubu za pouhých 
35 minut bez použití čistících prostředků a bez zanechání 
zápachu. Technologie SmartClean je kombinací snadno 
čistitelného smaltu a speciálního programu, která vždy zaručí 
perfektní výsledek.

Push-Push: Otevírání nebo zavírání jedním stisknutím

VARNÉ DESKYVARNÉ DESKY

AssistedDisplay/ Dotykové ovládání: Jednoduché dotykové 
ovládání spotřebiče. Nová technologie 6. SMYSL s funkcí 
asistenta vaření vás provede celým procesem vaření i těch 
nejrafinovanějších jídel. Stačí zvolit kategorii surovin a způsob 
zpracování a chytrý asistent již udělá zbytek věcí za vás.

Slider: Snadné a přesné nastavování výkonu pro jednotlivé 
varné zóny pomocí dotykového posuvníku.

FlexiSide: Kombinujte varné zóny pro maximální flexibilitu 
a přemisťujte hrnce a pánve kamkoli v rámci této plochy. 
Maximálně využívá dostupný prostor a zajišťuje rovnoměrnou 
distribuci tepla prostřednictvím 4 indukčních cívek. Varné zóny 
lze využívat samostatně nebo je vertikálně propojit, abyste 
mohli kamkoli na plochu postavit jakkoli velký hrnec a poté jej 
v rámci plochy přemisťovat.

FlexiMax: Zóna o 28 % větší a zaručuje nekonečnou svobodu 
při příprave různých kulinářských výtvorů.

FlexiFull: Můžete snadno spojit všechny plotny do jedné 
velké varné zóny. S indukčními varnými deskami Whirlpool 
nové generace budete moci vařit podle svého. Nenechte 
se omezovat plotnami — pánve a hrnce můžete na varnou 
desku pokládat dle libosti. Systém automatické detekce 
rozpozná, kde jsou umístěny. Už žádné omezování během 
vaření!

Chef Control: Přednastavené recepty pro snadné, rychlé 
vaření s ideálními výsledky. Varná deska s automatickým 
nastavováním výkonu varných zón umožňuje snadné a rychlé 
vaření. Po nastavení programu varná deska připraví tři varné 
zóny s různými teplotami: vysokou, střední a nízkou, aby 
pro vás bylo vaření snazší a pohodlnější. Díky tomu můžete 
nádobí přemisťovat mezi různými zónami a vařit při různých 
teplotách, abyste dosáhli požadovaného výsledku.



DirectAccess: Snadné ovládání pomocí tlačítek.

FlexiCook - propojení 2 zón: Ovládejte dvě zóny i jako 
jedinou flexibilní plochu se stejnou teplotou, a to hned 
dvakrát. FlexiCook umožňuje flexibilně využívat velkou varnou 
plochu, která vznikne zkombinováním dvou zón: flexi zóna 
zůstává aktivní i při posouvání nádobí po ploše, i když je 
zakryta z poloviny nebo zcela.

Indukce: Zahřívá feromagnetické dno hrnce, ne skleněnou 
plochu varné desky. Elektromagnetické pole prochází skrz 
sklokeramickou plochu přímo do hrnce, bez zbytečných ztrát. 
Tím je vaření s indukcí maximálně efektivní.

Multilevel Flame: Nastavte si úroveň plamene díky pevným 
bodům při otáčení knoflíku pro změnu úrovně plamene 
Funkce MultiLevel Flame byla navržena tak, aby vaření 
s plynovými varnými deskami bylo novým a jednoduchým 
zážítkem. Díky vylepšeným knoflíkům s 9 úrovněmi plamene 
tento inovativní systém umožňuje intuitivně zvolit ideální 
plamen pro různé metody vaření jako je uvedení do varu, 
smažení nebo grilování – snadno a rychle výběrem  
z 9 přednastavených možností.

5 plynových hořáků

4 plynové hořáky

ODSAVAČEODSAVAČE

EasyDisplay: EasyDisplay u modelů W7 má čtyři vyhrazené 
posuvníky pro každou varnou zónu, které lze všechny ovládat 
jediným dotykem.

LED osvětlení: Díky LED osvětlení je životnost o 10 % delší 
a spotřeba energie o 90 % nižší.

Dotykový display: Ovládání funkcí dotykem prstu na displeji.

Slider: Snadné a přesné nastavování výkonu pro jednotlivé 
varné zóny pomocí dotykového posuvníku.

CHLADNIČKYCHLADNIČKY

Total No Frost: 6. SMYSL™ Total NoFrost zajišťuje rovnoměrné 
a dokonalé proudění vzduchu uvnitř chladničky, čímž zlepšuje 
kvalitu uchování potravin a optimalizuje její výkon. Už žádné 
rozmrazování a žádné kousky ledu v lednici.

No Frost: Systém NoFrost zabraňuje tvorbě námrazy 
v mrazicím prostoru tak, že jej nemusíte vůbec odmrazovat.

Less Frost: Snížení tvorby námrazy na vnitřních stěnách 
mrazničky. Už žádné mrazící mřížky v mrazáku, více vnitřního 
prostoru v mrazáku!

Stop Frost: Průlomový systém StopFrost akumuluje námrazu 
a zabraňuje jejímu vzniku na vnitřních stěnách i na samotných 
potravinách. Tím pádem je odstraněn problém s pravidelným 
odmrazováním spotřebiče. Rozmrazení trvá pouhou 1 minutu, 
stačí vyjmout sběrač námrazy a opláchnout jej pod tekoucí 
vodou. Rozmrazování opravdu nikdy nebylo jednodušší.

Fresh Box: Zásuvka pro skladování ovoce a zeleniny.

Fresh Control: Technologie 6. SMYSL™ Fresh Control nejenže 
udržuje správnou teplotu uvnitř chladničky, ale neustále 
detekuje jakékoli změny a obnovuje ideální teplotu až pětkrát 
rychleji. Zajišťuje tak ideální úroveň vlhkosti, která uchovává 
obsah vody v potravinách a udržuje je čerstvé jako v den 
nákupu, a to až čtyřikrát déle. Technologie 6. SMYSL Fresh 
Control sleduje a udržuje správnou teplotu uvnitř chladničky. 
Zajišťuje také vhodnou úroveň vlhkosti, aby potraviny zůstaly 
čerstvé a chutné.

Freeze Control: funkce kontroly mražení

Fast Cooling: Funkce rychlého chlazení udržuje potraviny 
déle čerstvé, takže optimální teploty v chladničce je dosaženo 
za mnohem kratší dobu a vy máte více času pro sebe, protože 
nemusíte chodit nakupovat potraviny tak často.

Fast Freeze: Už nemusíte čekat, než se potraviny zmrazí: 
proces zmrazování se urychlí stisknutím tlačítka, což umožňuje 
lepší uchování vašich oblíbených potravin.

Push to open: Systém automatického otevírání dveří jemným 
zatlačením na dveře chladničky/mrazničky vyrobené bez 
madel.

MYČKYMYČKY

Number of settings: Prostor až pro 14 mycích souprav.

Number of settings: Prostor až pro 10 mycích souprav.

NaturalDry: Systém NaturalDry po dokončení fáze sušení 
automaticky otevře dvířka myčky, aby umožnil cirkulaci 
vzduchu a přirozené sušení nádobí.

PowerClean Pro: Technologie 6. SMYSL™ Power Clean 
je jedinečnou kombinací dvou technologií pro účinné 
odstraňování hrubých nečistot z nádobí. Speciální trysky 
se automaticky aktivují, když senzory vyhodnotí nadměrně 
znečištěné nádobí. Pokud není nádobí dostatečně znečištěné, 
tlakové mycí trysky se neaktivují. Technologie 6. SMYSL 
PowerClean účinně odstraňuje nečistoty z nádobí pomocí 
speciálních trysek.

Lighting system: Nový systém osvětlení se 4 LED diodami 
zlepšuje viditelnost uvnitř myčky a usnadňuje vkládání 
a vykládání nádobí.

Příborová zásuvka: Příborová zásuvka. U vybraných modelů 
myček nádobí je nad horním košem umístěna zásuvka pro 
odkládání špinavých příborů.

Posuvné závesy: Tento spotřebič obsahuje posuvné závěsy, 
které umožňují instalaci do kuchyně s nízkým soklem, což 
zvyšuje pohodlí a snadnost použití.

Super silent: Tichý noční program. Díky sníženým otáčkám 
oběhového čerpadla myčky nádobí, se snižuje tlak v rotujících 
ramenech, což vede k hlučnosti pouhých 39 dBA. Tichý noční 
program sníží hluk a vy můžete mýt nádobí pohodlně i v noci.

PRAČKY A SUŠIČKYPRAČKY A SUŠIČKY

FreshCare+: FreshCare+ svěží prádlo díky síle páry až 6 hodin 
po skončení praní.

Kapacita praní: 9kg

Kapacita sušení: 6kg

ENERGETICKÉ TŘÍDYENERGETICKÉ TŘÍDY

Označení energetické třídy

Označení energetické třídy, platná od 1. 3. 2021

Whirlpool VYSVĚTLIVKY PIKTOGRAMŮ
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Zákaznické centrum Whirlpool: telefon 251 001 001
email: prague_recepce@whirlpool.com

www.whirlpool.cz


