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Whirlpool FRESHCARE+ SET PRAČKY A SUŠIČKY

• Technologie 6. SMYSL – automaticky 
přizpůsobuje parametry praní

• FreshCare+ – svěží prádlo díky síle páry až 
6 hodin po skončení praní

• Steam Hygiene/Steam Refresh – 
samostatný parní program

• AutoDose – automatické dávkování 
pracího prostředku a aviváže v závislosti na 
programu a objemu náplně

• Motor: Direct Drive – ZEN Technologie
• LCD displej v českém jazyce
• Kapacita: 8 kg
• 1400 ot./min.
• Spotřeba vody za cyklus/energie za  

100 cyklů: 48 l/54 kWh
• Maximální hlučnost: 65 dB
• Rozměry (v x š x h): 845 x 599 x 607 mm
*20 let záruka na motor*

22 990 Kč / 19 990 Kč

W7X W845WB CS
Předem plněná pračka Supreme 
Silence – nejtišší pračka na trhu

• Technologie 6. SMYSL – průběžně snímá 
vlhkost prádla a přizpůsobuje mu proces 
sušení

• FreshCare+ – svěží a nepomačkané prádlo 
až 6 hodin po skončení sušení

• BPM SenseInverter – tichý a úsporný 
motor

• Kapacita sušení: 9 kg
• 15 programů + přídavné funkce
• Jednoduché čištění filtru ve 3 krocích
• Třída účinnosti kondenzace: A
• Roční spotřeba energie sušení: 194 kWh
• Hlučnost sušení: 64 dB
• Rozměry (v x š x h): 849 x 595 x 649 mm
*10 let záruka na motor*

20 690 Kč / 17 990 Kč

FFT M22 9X3B EE
Předem plněná sušička

• Mezikus mezi pračku a sušičku z designové 
řady Whirlpool Supreme Silence

• Výsuvná police značky Wpro SKD 500: 
praktická pro naplňování/vyprazdňování 
sušičky, odkládání prádla

3 100 Kč / 2 705 Kč

SKD 500
Mezikus mezi pračku a sušičku 
Supreme Silence  

• Výsuvná police: praktická pro naplňování/
vyprazdňování sušičky, odkládání prádla

• kompatibilní ke všem spotřebičům  
o rozměrech 60 x 60 cm

• Materiál: ABS plast

2 470 Kč / 2 145 Kč

SKS 101
Univerzální mezikus mezi pračku  
a sušičku

PLNÁ
ZÁRUKA
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30 1400 h
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• Technologie 6. SMYSL – automaticky 
přizpůsobuje parametry praní

• FreshCare+ – svěží prádlo až 6 hodin po 
skončení praní

• Steam Refresh – samostatný parní 
program

• BPM SenseInverter – tichý a úsporný 
motor

• Clean+ – upraví program podle znečištění 
prádla

• Kapacita: 9 kg
• 1400 ot./min
• Spotřeba vody za cyklus/ energie za  

100 cyklů: 50 l/49 kWh
• Maximální hlučnost: 78 dB
• Rozměry (v x š x h): 850 x 595 x 630 mm
*10 let záruka na motor*

14 890 Kč / 12 990 Kč

FFB 9469 BV EE
Předem plněná pračka

PLNÁ
ZÁRUKA

let5   

            

• Technologie 6. SMYSL – průběžně snímá 
vlhkost prádla a přizpůsobuje mu proces 
sušení

• FreshCare+ – svěží a nepomačkané prádlo 
až 6 hodin po skončení sušení

• AutoCleaning – automatické čištění filtru 
kondenzátoru

• 3Dry Technology – maximálně 
rovnoměrně vysušené prádlo díky 
trojrozměrnému proudění vzduchu

• 15 programů + přídavné funkce
• BPM SenseInverter – tichý a úsporný 

motor
• LCD displje v českém jazyce
• Kapacita sušení: 8 kg
• Roční spotřeba energie sušení: 176 kWh
• Hlučnost sušení: 62 dB
• Rozměry (v x š x h): 849 x 597 x 656 mm
*10 let záruka na motor*

23 590 Kč / 20 490 Kč

W6 D84WB EE
Předem plněná sušička – Supreme 
Silence

PLNÁ
ZÁRUKA
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6th Sense

30 1400 h

JEMNÉ PRÁDLO
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Whirlpool SUPREME SILENCE SET PRAČKY A SUŠIČKY
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• Technologie 6. SMYSL – automaticky 
přizpůsobuje parametry praní

• FreshCare+ – svěží prádlo až 6 hodin po 
skončení praní

• Steam Hygiene/Steam Refresh – 
samostatný parní program

• BPM SenseInverter – tichý a úsporný 
motor

• Clean+ – upraví program podle znečištění 
prádla

• Kapacita: 10 kg
• LCD displej v českém jazyce
• 1400 ot./min
• Spotřeba vody za cyklus/ energie za  

100 cyklů: 52 l/51 kWh
• Maximální hlučnost: 76 dB
• Rozměry (v x š x h): 850 x 595 x 605 mm
*10 let záruka na motor*

17 190 Kč / 14 990 Kč

FFD 10469 BCV EE
Předem plněná pračka

• Technologie 6. SMYSL – automaticky 
přizpůsobuje parametry praní

• FreshCare+ – svěží prádlo až 6 hodin po 
skončení praní

• Steam Refresh – samostatný parní 
program

• BPM SenseInverter – tichý a úsporný 
motor

• Clean+ – upraví program podle znečištění 
prádla

• Kapacita: 8 kg
• 1400 ot./min
• Spotřeba vody za cyklus/ energie za  

100 cyklů: 48 l/47 kWh
• Maximální hlučnost: 78 dB
• Rozměry (v x š x h): 845 x 595 x 630 mm
*10 let záruka na motor*

13 790 Kč / 11 990 Kč

FFB 8469 BV EE
Předem plněná pračka

• Technologie 6. SMYSL – automaticky 
přizpůsobuje parametry praní

• FreshCare+ – svěží prádlo až 6 hodin po 
skončení praní

• Steam Refresh – samostatný parní 
program

• BPM SenseInverter – tichý a úsporný 
motor

• Clean+ – upraví program podle znečištění 
prádla

• Kapacita: 7 kg
• 1200 ot./min
• Spotřeba vody za cyklus/ energie za  

100 cyklů: 45 l/52 kWh
• Maximální hlučnost: 77 dB
• Rozměry (v x š x h): 845 x 595 x 575 mm
*10 let záruka na motor*

12 590 Kč / 10 990 Kč

FFB 7259 BV EE
Předem plněná pračka

• Technologie 6. SMYSL – automaticky 
přizpůsobuje parametry praní

• Antialergenní program – odstraňuje 
alergeny, jako jsou roztoči, zvířecí chlupy, 
pyl, prach

• AntiStain – pro ještě efektivnější 
odstranění skvrn

• CIM motor – tichý a úsporný indukční 
motor

• Kapacita: 6 kg
• Velký digitální displej
• Max. odstřeďování: 1200 ot./min
• Roční spotřeba vody za cyklus/  

energie za 100 cyklů: 43 l/ 73 kWh
• Maximální hlučnost: 83 dB
• Rozměry (v x š x h): 850 x 595 x 425 mm
*10 let záruka na motor*

 10 290 Kč / 8 990 Kč

WRBSB 6228 B EU
Úzká předem plněná pračka

Whirlpool PŘEDEM PLNĚNÉ PRAČKY

FreshCare+
100% svěžest, i když zapomenete vyndat prádlo z pračky. FreshCare+ 
díky jemnému napařování a otáčení brání šíření hlavních zdrojů 
nepříjemných pachů (uvnitř pračky) až 6 hodin po skončení cyklu, 
zatímco jemné otáčení bubnu zabraňuje vzniku záhybů.

PLNÁ
ZÁRUKA
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• Technologie 6. SMYSL – automaticky šetří 
spotřebu vody, energie a času

• FreshCare+ – svěží a nepomačkané prádlo 
až 6 hodin po skončení sušení

• Steam Refresh – samostatný parní 
program

• CIM motor – tichý a úsporný indukční 
motor

• Kapacita praní/sušení: 10/7 kg
• LCD displej v českém jazyce
• 1600 ot./min.,16 programů + přídavné 

funkce
• Roční spotřeba energie praní/praní+sušení 

za 100 cyklů: 59/414 kWh
• Maximální hlučnost: 80 dB
• Rozměry (v x š x h): 850 x 595 x 605 mm
• *10 let záruka na motor* 

19 490 Kč / 16 990 Kč 

FFWDD 1076258 SV EU
Pračka se sušičkou

PLNÁ
ZÁRUKA

let5   

DISPLAY V ČESKÉM JAZYCE
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6th Sense

30 1400 h

JEMNÉ PRÁDLO

    

          

Whirlpool PŘEDEM  PLNĚNÁ PRAČKA 45 CM PŘEDEM PLNĚNÁ PRAČKA SE SUŠIČKOU Whirlpool
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Whirlpool VRCHEM PLNĚNÉ PRAČKY

• Technologie 6. SMYSL – automaticky 
přizpůsobuje parametry praní

• FreshCare – svěží a nepomačkané prádlo 
až 6 hodin po skončení praní

• Colours 15° – program péče o barevné 
prádlo

• Soft Opening – snadné a tiché otevírání 
bubnu

• Digitální displej
• Motor: Direct Drive – ZEN Technologie
• Kapacita: 6,5 kg
• Max. odstřeďování: 1300 ot./min.
• Spotřeba vody za cyklus/ energie za  

100 cyklů: 44 l/66 kWh
• Maximální hlučnost: 72 dB
• Rozměry (v x š x h): 900 x 400 x 600 mm
*20 let záruka na motor*

14 890 Kč / 12 990 Kč

TDLRB 65332BS EU/N
Vrchem plněná pračka

• Technologie 6. SMYSL – automaticky 
přizpůsobuje parametry praní

• FreshCare – svěží a nepomačkané prádlo 
až 6 hodin po skončení praní

• Colours 15° – program péče o barevné 
prádlo

• Soft Opening – snadné a tiché otevírání 
bubnu

• Digitální displej
• Motor: Direct Drive – ZEN Technologie
• Kapacita: 6 kg
• Max. odstřeďování: 1200 ot./min.
• Spotřeba vody za cyklus/ energie za  

100 cyklů: 43 l/48 kWh
• Maximální hlučnost: 72 dB
• Rozměry (v x š x h): 900 x 400 x 600 mm
*20 let záruka na motor*

 14 890 Kč / 12 990 Kč

TDLRBX 6252BS EU
Vrchem plněná pračka

• Technologie 6. SMYSL – automaticky 
přizpůsobuje parametry praní

• LED displej
• Univerzální motor
• Kapacita: 6 kg
• Max. odstřeďování: 1200 ot./min.
• Spotřeba vody za cyklus/ energie za  

100 cyklů: 43 l/56 kWh
• Maximální hlučnost: 76 dB
• Rozměry (v x š x h): 900 x 400 x 600 mm
*5 let záruka na motor*

10 290 Kč / 8 990 Kč

TDLR 6240L EU/N
Vrchem plněná pračka  

Technologie Zen
Užijte si ticho. Inovativní technologie Zen nahrazuje tradiční řemenový 
pohon vysoce výkonným trakčním motorem, který přímo otáčí bubnem. 
To znamená méně vibrací, nízkou hlučnost při praní a odstřeďování.

Hygiene 60°
Nový program Hygiene 60° je 150minutový cyklus, který šetrným 
a účinným způsobem odstraní 99 % bakterií.*

*Testováno společností SSOG dokáže odstranit 99 % bakterií při plném zatížení.

PLNÁ
ZÁRUKA

let5   

            

PLNÁ
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let5   
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Whirlpool VOLNĚ STOJÍCÍ CHLADNIČKY

• Technologie 6. SMYSL Precision Control 
– zaručuje stálou kontrolu teploty a vlhkosti, 
okamžitě se přizpůsobí výkyvům a udržuje 
vhodné podmínky pro zachování čerstvosti 
skladovaných potravin.

• Elektronické ovládání, 6th Sense Live – WiFi 
ovládání

• Triple NoFrost™ – pokročilý beznámrazový 
systém, který má 3 samostatné okruhy, pro 
každý prostor zvlášť

• Ozonizér – Pure Control
• Externí displej – pro snadné ovládání funkcí
• Panoramatické LED osvětlení
• Lahůdková zásuvka, výsuvná polička
• Výrobník ledu, Dávkovač chlazené vody 

a ledových kostek / tříště (chladničku je nutné 
připojit na vodovodní řád)

• Konvertibilní prostor v pravé části mrazničky 
– 6 teplot (od +10°C do -22°C)

• Využitelný objem chlad./mraz: 338/216 l
• Spotřeba energie: 435 kWh/rok
• Hlučnost: 41 dB – extra tichá
• Provedení: nerez
• Rozměry (v x š x h): 1874 x 905 x 724 mm
*20 let záruka na kompresor*

80 490 Kč / 69 990 Kč

• Technologie 6. SMYSL Dual NoFrost 
– beznámrazová technologie se dvěma 
nezávislými okruhy

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

• 2x FreshBox+ – speciální zásuvka na 
ovoce a zeleninu

• FreshBox 0° – zásuvka s nízkou teplotou
• Twist Ice – misky na led se zásobníkem
• Využitelný objem/chlad.+mraz.:  

588 l/407+181 l
• Hlučnost: 44 dB
• Provedení: nerez
• Spotřeba energie: 368 kWh/rok
• Rozměry (v x š x h): 1860 x 840 x 750 mm
*15 let záruka na kompresor*

31 490 Kč / 27 390 Kč

W84BE 72 X 2
Velkokapacitní kombinovaná 
chladnička s technologií Dual No Frost

WQ9I MO1L
Čtyřdvéřová chladnička s technologií 
Triple No Frost

W Collection

• Technologie 6. SMYSL Total NoFrost – 
pokročilý beznámrazový systém  
v chladničce i mrazničce

• Elektronické ovládání, LED osvětlení
• Multi-flow panel – rovnoměrná distribuce 

studeného vzduchu v celém prostoru 
chladničky

• Fresh Box+ – speciální zásuvka na ovoce 
a zeleninu

• FreshBox 0° – zásuvka pro udržování 
nejchoulostivějších potravin déle čerstvé

• Přihrádka na láhve
• Využitelný objem /chlad.+mraz.:  

462 l/309 + 153 l
• Spotřeba energie: 153 kWh/rok
• Hlučnost: 40 dB
• Provedení: nerez
• Rozměry (v x š x h): 1995 x 700 x 755 mm
*15 let záruka na kompresor*

25 290 Kč / 21 990 Kč

WB70E 972 X
Kombinovaná chladnička 
s technologií Total NoFrost

Space management
Veškerý prostor, který potřebujete. Inovativní design této chladničky 
s mrazničkou Whirlpool vám poskytne veškerý prostor a flexibilitu, který 
potřebujete k pohodlnému a snadnému skladování potravin a nápojů.

Triple NoFrost
Tři nezávislé chladící systémy vytvářejí optimální teplotu  
a úroveň vlhkosti a zabraňují mísení pachů ve třech odděleních 
(chladnička, mraznička a konvertibilní prostor).

FreshBox 0°
Udrží i nejchoulostivější potraviny déle čerstvé! Okolní teplota 0 °C 
zaručuje ideální podmínky pro skladování čerstvého masa a ryb, udržuje 
stálou teplotu a chrání chuť, strukturu a nutriční hodnotu potravin.

PLNÁ
ZÁRUKA

let5   

          

PLNÁ
ZÁRUKA

let5   

    

PLNÁ
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Whirlpool VOLNĚ STOJÍCÍ CHLADNIČKY

• Technologie 6. SMYSL Total NoFrost 
– pokročilý beznámrazový systém 
v chladničce i mrazničce

• Elektronické ovládání, LED osvětlení
• Multi-flow panel – rovnoměrná distribuce 

studeného vzduchu v celém prostoru 
chladničky

• Fresh Box – speciální zásuvka na ovoce 
a zeleninu

• FreshBox 0° – zásuvka pro udržování 
nejchoulostivějších potravin déle čerstvé

• Využitelný objem /chlad.+mraz.: 335 l/231 
+ 104 l

• Spotřeba energie: 253 kWh/rok
• Hlučnost: 39 dB
• Provedení: černá
• Rozměry (v x š x h): 1912 x 596 x 678 mm
*15 let záruka na kompresor*

15 890 Kč / 13 790 Kč

W7X 82I K
Kombinovaná chladnička 
s technologií Total NoFrost

W7X 82I OX
Kombinovaná chladnička 
s technologií Total NoFrost  

• Technologie 6. SMYSL Total NoFrost 
– pokročilý beznámrazový systém 
v chladničce i mrazničce

• Elektronické ovládání, LED osvětlení
• Multi-flow panel – rovnoměrná distribuce 

studeného vzduchu v celém prostoru 
chladničky

• Fresh Box – speciální zásuvka na ovoce 
a zeleninu

• Využitelný objem /chlad.+mraz.: 335 l/231 
+ 104 l

• Spotřeba energie: 253 kWh/rok
• Hlučnost: 39 dB
• Provedení: bílá
• Rozměry (v x š x h): 1912 x 596 x 678 mm
*15 let záruka na kompresor*

15 290 Kč / 13 290 Kč

W7X 82I W
Kombinovaná chladnička 
s technologií Total NoFrost  

• Technologie 6. SMYSL Total NoFrost 
– pokročilý beznámrazový systém 
v chladničce i mrazničce

• Elektronické ovládání, LED osvětlení
• Multi-flow panel – rovnoměrná distribuce 

studeného vzduchu v celém prostoru 
chladničky

• Fresh Box – speciální zásuvka na ovoce 
a zeleninu

• Přihrádka na lahve
• Využitelný objem /chlad.+mraz.: 367 l/263 

+ 104 l
• Spotřeba energie: 203 kWh/rok
• Hlučnost: 34 dB
• Provedení: nerez
• Rozměry (v x š x h): 2027 x 596 x 678 mm

19 190 Kč / 16 690 Kč

W7X 93A OX 1
Kombinovaná chladnička 
s technologií Total NoFrost

PLNÁ
ZÁRUKA

let5   

    

    

        

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.

• Technologie 6. SMYSL Total NoFrost 
– pokročilý beznámrazový systém 
v chladničce i mrazničce

• Elektronické ovládání, LED osvětlení
• Multi-flow panel – rovnoměrná distribuce 

studeného vzduchu v celém prostoru 
chladničky

• Fresh Box – speciální zásuvka na ovoce 
a zeleninu

• FreshBox 0° – zásuvka pro udržování 
nejchoulostivějších potravin déle čerstvé

• Využitelný objem /chlad.+mraz.: 335 l/231 
+ 104 l

• Spotřeba energie: 253 kWh/rok
• Hlučnost: 39 dB
• Provedení: nerez
• Rozměry (v x š x h): 1912 x 596 x 678 mm
*15 let záruka na kompresor*

16 390 Kč / 14 290 Kč
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WHE39352 FO
Truhlicová mraznička

• Technologie 6. SMYSL – udržuje stálou 
teplotu v mrazničce i po přidání potravin

• Elektronické ovládání
• FastFreeze – rychlé snížení teploty  

v mrazničce
• Vnitřní osvětlení
• Využitelný objem mraz: 315 l
• Spotřeba energie: 219 kWh/rok
• Hlučnost: 42 dB
• Provedení: bílá
• Rozměry (v x š x h): 916 x 1180 x 698 mm
*10 let záruka na kompresor*

14 690 Kč / 12 790 Kč

WHE31352 FO 2
Truhlicová mraznička

Whirlpool JEDNODVÉŘOVÉ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY

• Technologie 6. SMYSL No Frost 
– zajišťuje optimální podmínky pro 
skladování

• FreezeControl – funkce kontroly mražení
• Elektronické ovládání 
• Počet přihrádek 5, Průhledné přihrádky 
• Využitelný objem mraz: 309 l
• Spotřeba energie: 270 kWh/rok
• Hlučnost: 41 dB
• Provedení: bílé
• Rozměry (v x š x h): 1750 x 710 x 760 mm 
*15 let záruka na kompresor*

20 590 Kč / 17 890 Kč

WVA31612 NFW 2
Skříňová mraznička

• Technologie 6. SMYSL FreshControl – 
neustálá kontrola teploty. Udržuje potraviny 
déle čerstvé

• Elektronické ovládání
• Přihrádka na lahve
• Fast Cooling – rychlé snížení teploty  

v chladničce
• AutoDefrost – automatické odmrazování
• Využitelný objem chlad.: 363 l
• Spotřeba energie:  

114 kWh/rok; 0,312 kWh/24h
• Hlučnost: 38 dB – extra tichá
• Provedení: nerez
• Rozměry (v x š x h): 1875 x 595 x 630 mm 
*5 let záruka na kompresor*

19 990 Kč / 17 390 Kč

SW8 AM2C XR 2
Monoklimatická chladnička

• Technologie 6. SMYSL No Frost– 
zajišťuje optimální podmínky pro 
skladování

• Elektronické ovládání
• FastFreeze – rychlé snížení teploty  

v mrazničce
• Počet přihrádek 5, Průhledné zásuvky
• Výrobník ledu
• Využitelný objem mraz: 259 l
• Spotřeba energie: 246 kWh/rok
• Hlučnost: 41 dB
• Provedení: nerez
• Rozměry (v x š x h): 1875 x 595 x 630 mm
*15 let záruka na kompresor*

19 990 Kč / 17 390 Kč

UW8 F2C XBI N 2
Skříňová mraznička

PLNÁ
ZÁRUKA

let5     

  

PLNÁ
ZÁRUKA

let5   

    

        

PLNÁ
ZÁRUKA

let5     

    

Whirlpool TRUHLICOVÉ MRAZNIČKY 

• Technologie 6. SMYSL – udržuje stálou 
teplotu v mrazničce i po přidání potravin

• Elektronické ovládání
• FastFreeze – rychlé snížení teploty v 

mrazničce
• Vnitřní osvětlení
• Využitelný objem mraz: 390 l
• Spotřeba energie: 250 kWh/rok;  

0,6 kWh/24h
• Hlučnost: 42 dB
• Provedení: bílá
• Rozměry (v x š x h): 916 x 1405 x 698 mm
*10 let záruka na kompresor*

15 890 Kč / 13 790 Kč



9

Whirlpool VOLNĚ STOJÍCÍ MYČKY NÁDOBÍ 

• Displej, ovládání tlačítky
• Technologie 6. SMYSL PowerClean Pro 

– mytí speciálními vysokotlakými tryskami 
ve spodním koši

• Door Opening System – automatické 
pootevření dvířek po ukončení mycího 
cyklu, rychlé dosušení přirozenou cirkulací 
vzduchu

• 10 programů: 6th sense 50-60°, Eco 50°, 
Rychlé mytí a sušení, Studený oplach, 
Sklo, Intenzivní 65, Dezinfekce, Tichý, 
Samočištění, Rapid

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

• Kapacita: 15 jídelních souprav
• Výbava: Flexibilní příborová zásuvka, 

Aquastop
• Roční spotřeba energie/vody: 242 kWh/3080 l
• Spotřeba energie/vody za cyklus:  

0,846 kWh/ 11 l
• Hlučnost: 41 dB
• Provedení: nerez
• Rozměry (v x š x h): 850 x 600 x 590 mm
*5 let záruka na vypouštěcí čerpadlo*

18 790 Kč / 16 390 Kč

WFO 3P31 PL X
Volně stojící myčka s panelem,  
šířka 60 cm

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

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

• 10 programů: 6th sense 50-60°, Eco 50°, 
Rychlé mytí a sušení, Studený oplach, 
Sklo, Intenzivní 65°, Dezinfekce, Tichý, 
Samočištění, Rapid

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

• Kapacita: 14 jídelních souprav
• Výbava: Koš na příbory, Overflow 
• Roční spotřeba energie/vody: 238 kWh/ 1820 l
• Spotřeba energie/vody za cyklus:  

0,833 kWh/ 6,5 l
• Hlučnost: 43 dB
• Provedení: nerez
• Rozměry (v x š x h): 850 x 600 x 590 mm
*5 let záruka na vypouštěcí čerpadlo*

16 890 Kč / 14 690 Kč

WFO 3C33 6.5 X
Volně stojící myčka s panelem,  
šířka 60 cm

• Displej, ovládání tlačítky
• Technologie 6. SMYSL PowerClean Pro 

– mytí speciálními vysokotlakými tryskami 
ve spodním koši

• Door Opening System – automatické 
pootevření dvířek po ukončení mycího 
cyklu, rychlé dosušení přirozenou cirkulací 
vzduchu

• 8 programů: 6th sense 50-60°, Eco 50°, 
Rychlé mytí a sušení, Studený oplach, Sklo, 
Intenzivní 65°, Rapid, Tichý

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

• Kapacita: 14 jídelních souprav
• Výbava: Příborová zásuvka, Aquastop
• Roční spotřeba energie/vody: 238 kWh/ 2660 l
• Spotřeba energie/vody za cyklus:  

0,833 kWh/ 9,5 l
• Hlučnost: 43 dB
• Provedení: bílá
• Rozměry (v x š x h): 850 x 600 x 590 mm
*5 let záruka na vypouštěcí čerpadlo*

16 790 Kč / 14 590 Kč

WFC 3C33 PF
Volně stojící myčka s panelem,  
šířka 60 cm

PowerClean Pro
Výkonné vodní trysky v zadní části myčky zajišťují nejlepší výsledky 
mytí i při nejsilnějším znečištění. Inteligentní senzory detekují úroveň 
znečištění a podle toho upravují tlak vody..

PLNÁ
ZÁRUKA

let5   

          

                    

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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• Displej, tlačítkové ovládání
• Technologie 6. SMYSL PowerClean Pro 

– mytí speciálními vysokotlakými tryskami 
ve spodním koši

• 7 programů: Eco 50°, Studený oplach, 
Sklo, Intenzivní 65°, Rapid, Samočištění, 
Krátký program

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

• Kapacita: 10 sad nádobí
• Výbava: Příborová zásuvka, Aquastop
• Roční spotřeba energie/vody: 212 kWh/ 2520 l
• Hlučnost: 43 dB
• Provedení: nerez
• Rozměry (v x š x h): 850 x 450 x 590 mm
*5 let záruka na vypouštěcí čerpadlo*

17 890 Kč / 15 590 Kč

WSFO 3O23 PF X
 Volně stojící myčka s panelem,  
šířka 45 cm

• Displej, tlačítkové ovládání
• Technologie 6. SMYSL PowerClean Pro 

– mytí speciálními vysokotlakými tryskami 
ve spodním koši

• 7 programů: Eco 50°, Studený oplach, 
Sklo, Intenzivní 65°, Rapid, Samočištění, 
Krátký program

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

• Kapacita: 10 sad nádobí
• Výbava: Příborová zásuvka, Aquastop
• Roční spotřeba energie/vody: 212 kWh/ 2520 l
• Hlučnost: 43 dB
• Provedení: bílá
• Rozměry (v x š x h): 850 x 450 x 590 mm
*5 let záruka na vypouštěcí čerpadlo*

17 090 Kč / 14 890 Kč

WSFO 3O23 PF
 Volně stojící myčka s panelem,  
šířka 45 cm

Whirlpool VOLNĚ STOJÍCÍ MYČKY NÁDOBÍ 

                

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
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Whirlpool 

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

Aplikace Whirlpool 6th Sense Live: intuitivní a jednoduchý 
způsob ovládání každého spotřebiče vybaveného technologií  
Whirlpool 6th Sense Live kdykoliv a odkudkoliv.

FreshCare+:  
•  praní – FreshCare+ udrží prádlo svěží až 6 hodin po ukončení 
pracího cyklu díky speciálnímu provzdušňování párou a jemným 
pohybům bubnu. Zabraňuje tak tvorbě zápachu způsobeného 
běžnými bakteriemi, pokud prádlo zůstane v pračce třeba i jen pár 
hodin. Pokud nemáte čas na vyndání prádla okamžitě, pak je tento 
systém ideálním řešením, jak zajistit, aby prádlo zůstalo voňavé 
a svěží. Funkci FreshCare+ lze zvolit již při nastavování pracího 
programu nebo i během cyklu a zároveň ji lze kdykoliv zrušit.
 •  sušení – FreshCare+ pomocí regulované teploty (35 - 42°C) 
a rotace bubnu osvěžuje prádlo až 6 hodin po skončení sušení. 
Díky tomu zůstane nadýchané a nezmačkané, i když jej nevyndáte 
a nesložíte okamžitě poté, co program sušení skončí. Zároveň 
brání tvorbě bakterií v sušičce a minimalizuje nutnost žehlení. 

FreshCare: prádlo je až 6 hodin po skončení cyklu provětráváno 
pomocí pomalých pohybů bubnu. Díky tomu je zajištěna jeho 
svěžest, aktivuje se vůně a snižuje tvorba záhybů.

Technologie ZEN: nahrazuje tradiční řemenový pohon vysoce 
výkonným trakčním motorem, který otáčí buben přímo. 
Výsledkem je velmi nízká hlučnost, snížení vibrací pračky 
a současně velmi vysoká spolehlivost a účinnost.

Soft Opening: systém, díky němuž se buben pračky otevírá tiše, 
pomalu a bezpečně pouze jednou rukou.

Soft Move: postará se o oblečení a všechny barvy od samého 
začátku cyklu. Speciální pohyby bubnu u každého ze  
14 programů zaručují dokonalou ochranu jak vašich džínů, tak 
jemných hedvábných šatů.

AutoDose: unikátní třídimenzionální distribuce vzduchu, který se 
dostane do celého prostoru bubnu a prádlo suší rovnoměrně a šetrně. 

AutoCleaning: automatické čištění filtru. Zapomeňte na 
manuální čištění filtru kondenzátoru po sušení. Čistí se 
automaticky v průběhu sušení intenzivním oplachováním vodou, 
přiváděnou dvěma tlakovými tryskami.

DuoFilter: filtrační systém DuoFilter (2v1) udržuje sušičku stále čistou 
a dlouhodobě přispívá k její vysoké spolehlivosti a výkonnosti.

Easy clean: díky snadnému přístupu a ergonomické rukojeti je 
vyjmutí a čištění filtru efektivní a šetří čas. Čištění filtru je tak snadné, 
že vyžaduje pouze pravidelnost. Odstranění nahromaděných zbytků 
tkanin je důležité pro efektivní provoz sušičky.

Steam Refresh: k osvěžení suchého prádla – třeba dlouho 
uloženého oblečení, které, ač čisté, může být cítit. 

Drum Up: po skončení cyklu je buben již ve správné poloze pro vyložení.  

Anti Allergy: antialergický cyklus je založen na dvou fázích: na 
začátku praní se voda ohřívá a poté se udržuje na konstantní 
teplotě 60 °C, aby se odstranily pyly a roztoči. Tento cyklus 
používá více vody, aby se důkladněji rozpustil prací prostředek, 
a zahrnuje pět fází máchání, o tři více než u standardních cyklů, 
aby se z vláken tkanin odstranily hlavní alergeny. 

3Dry Tehcnology: jemné proudění vzduchu pro silné a 
dokonalé sušení. 

STOP & ADD: Po zahájení cyklu přidejte chybějící položky. 

Steam Hygiene:  s funkcí sanitace prádla párou v závěru pracího 
cyklu, který prádlo hygienicky ošetří a spolehlivě zlikviduje až 
99,9 % bakterií a dalších škodlivých organismů včetně alergenů. 

AntiStain: odstranění více než 100 druhů skvrn při 40° bez 
nutnosti předpírání.

PRAČKY A SUŠIČKY

CHLADNIČKY A MRAZNIČKY

6. SMYSL DualNoFrost: dva samostatné beznámrazové 
systémy, jeden pro chladničku a jeden pro mrazničku. Nezávislá 
činnost chladničky a mrazničky vytváří podmínky pro průběžnou 
kontrolu vlhkosti.

Technologie Triple NoFrost: 3 pokročilé beznámrazové 
systémy: horní část chladničky, spodní část mrazničky rozdělena 
na 2 separátní systémy. 

Technologie Total NoFrost: beznámrazová technologie 
chladničky a mrazničky brání tvorbě námrazy a snižuje spotřebu 
energie.

 
FreshBox 0°: speciální zásuvka uvnitř chladničky, kde můžete 
skladovat nejdelikátnější potraviny jako ryby, maso nebo sýr při 
ideální teplotě kolem 0 °C.

FreezeControl: funkce kontroly mražení.

FreshControl: uchovává potraviny čerstvé po delší dobu tím, že 
rychleji obnovuje teplotu a aktivně reguluje vlhkost ve vnitřním 
prostoru chladničky.

Pure Control: eliminuje zápach a zabraňuje tvorbě bakterií 
uvnitř chladničky, zlepšuje hygienu a udržuje potraviny déle 
čerstvé.

Frost OUT: snižuje tvorbu námrazy uvnitř mrazničky, takže 
spotřebitelé nemusí rozmrazovat mrazničku tak často. Využívá 
přirozené proudění vzduchu uvnitř spotřebiče, nedochází ke 
kondenzaci a vnitřní prostor zůstává suchý.

NoFrost:  systém NoFrost zabraňuje tvorbě námrazy v mrazicím 
prostoru tak, že jej nemusíte vůbec odmrazovat.

Fresh/ Freeze Lock: kontrola teploty a vlhkosti. Udržuje 
potraviny déle čerstvé.

PowerClean Pro: inteligentní senzory vyhodnotí stupeň 
znečištění nádobí a automaticky podle toho uzpůsobí tlak vody  
ve 28 výkonných tryskách umístěných v zadní části myčky.

Natural Dry: automatické pootevření dvířek po ukončení 
mycího cyklu, rychlé dosušení přirozenou cirkulací vzduchu.

 
Příborová zásuvka

 

Flexibilní příborová zásuvka: u vybraných modelů myček 
nádobí je nad horním košem umístěna zásuvka pro odkládání 
špinavých příborů.

Super Silent: tichá myčka, hlučnost nepřesahuje 43 dB

Kapacita: 15 jídelních souprav

Kapacita: 14 jídelních souprav

Kapacita: 10 jídelních souprav

Označení energetické třídy.

MYČKY NÁDOBÍ

      Označení energetické třídy, platná od 1. 3. 2021

Kapacita sušení: 8 kg

  
Kapacita praní: 10kg



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

www.whirlpool.cz


