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Dokonalá rovnováha
intuice, výkonu 

a designu

Whirlpool se více než sto let věnuje výzkumu a vývoji 
domácích spotřebičů, aby svým zákazníkům poskytl více 
volného času na činnosti, na kterých jim záleží.

Toho jsme dosáhli vývojem intuitivních spotřebičů, které se 
přizpůsobí potřebám našich zákazníků. Zjednodušili jsme 
ovládání, abychom se ujistili, že našim zákazníkům nabízíme 
to nejlepší z portfolia domacích spotřebičů. 

Naše nejmodernější spotřebiče jsou vybaveny pokročilými 
technologiemi a vysokým výkonem s minimálními náklady.
Náš špičkový design dokonale zapadá do stylu každé 
domácnosti.
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Seznamte se
s novou řadu spotřebičů

W Collection

Představujeme jedinečnou řadu spotřebičů v jednotném 
designu s vyspělou technologií nejvyšší třídy. Je určena 
pro ty, kdo usilují o dokonalost a zároveň skvělý výkon. 
Začíná od prvního písmene našeho jména a rozvíjí se 
spolu s vašimi návyky a potřebami. Učí se od vás, posiluje 
vaše zkušenosti a umožňuje vám intuitivně dosáhnout 
dokonalosti.

Intuitivní a jednoduché ovládání
Ve společnosti Whirlpool rozumíme potřebám našich zákazníků a víme, že je jejich čas vzácný. Proto 
jsme věnovali sto let výzkumu vývoje spotřebičů, které jim umožní soustředit se na věci, na kterých jim 
opravdu záleží. To je důvod, proč naše technologie 6. SMYSL intuitivně snímá, vyhodnocuje, adaptuje a řídí 
technologické procesy pro dosažení perfektních výsledků bez námahy, přináší tak jedinečné výhody a prostor 
svobodně si užívat život.

Pokročilé technologie
Sto let zkušeností se odráží v nových technologiích, které jsou nekompromisní k dosaženým výsledkům. 
Naše technologie 6. SMYSL je silný příslib zákazníkům, kteří hledají dokonalost.

Špičkový design
My, společnost Whirlpool, si jsme vědomi, že naši zákazníci mají cit pro krásu a touží po oku lahodících 
spotřebičích. Víme, že obdivují jednoduchý, ale emotivní design s prémiovými detaily, které definují přesný 
estetický kód. To je důvod, proč se věnujeme každému detailu k dosažení vzájemné harmonie našich
vestavných spotřebičů.
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DESIGNOVÉ ŘADY

W11

Designová řada W11 je určena pro rafinované a minimalistické kuchyně. 
Dokonalá krása skla je doplněna čistými liniemi a snoubí se v jedinečném elegantním výsledku.  
Lineární přesnost vestavných spotřebičů řady W11 dokáže vytvořit sladěný vzhled. 
Inovativní senzory a funkce mění složité programy na jednoduché a ve spojení s vysokým výkonem 
vám pomohou krok za krokem dosáhnout dokonalých výsledků.

Rafinovaný design spotřebičů doplňuje přehledný a lehce čitelný displej MySmartDisplay 
s navigací k dosažení profesionálních výsledků pečení. Plně barevný dotykový displej umožňuje 
komunikaci s troubou a recepty i v českém jazyce.
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DESIGNOVÉ ŘADY

W9

Vestavné spotřebiče designové řady W9 jsou inspirativní kombinací minimalistického 
designu a inovativních technologií. Skleněné plochy v kombinaci s nerezem tvoří ideální 
průkopnické řešení současných kuchyní. Spotřebiče jsou vybaveny intuitivními a lehce použitelnými 
funkcemi; všechny spotřebiče této řady jsou vyrobeny v jednotném vzhledu, což zajišťuje 
vizuální harmonii a exkluzivní, elegantní vzhled.

Dotykový displej SmartDisplay zobrazuje jasné pokyny, které je možné lehce získat výběrem 
obrázku nebo jednoduchého symbolu. Automatické funkce umožňují vychutnat si jedinečný 
zážitek.
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DESIGNOVÉ ŘADY

W7

Designová řada W7 představuje moderní sortiment vestavných spotřebičů v kombinací leštěné 
oceli a skla. Každý detail je navržen tak, aby se snadno začlenil do současného čistého moderního 
interiéru. Jednotný moderní vzhled doplňuje množství pokrokových technologií, intuitivních funkcí 
a inteligentních řešení s neomezenou inspirací a nápady.

AssistedDisplay je součástí ovládání trub a mikrovlnných trub. Zobrazuje lehce čitelné symboly 
a krátké texty v češtině, které poskytují jasné a logické instrukce k pečení od začátku až do konce. 
Jednoduchým výběrem typu potraviny nastaví trouba správný program a čas tak, aby jídlo bylo 
dokonale připravené.
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DESIGNOVÉ ŘADY

Absolute

Futuristický design a jedinečný výkon. Řada spotřebičů Absolute je jako stvořená pro moderní, high-
tech kuchyně v jednobarevných tónech nebo kuchyně v kombinaci tón v tónu.

Charakteristickým prvkem řady Absolute je centrální knoflík umístěný uprostřed ovládacího panelu 
s dvojicí displejů po stranách. Intuitivní ovládání funkcí 6. SMYSL systémem „otoč a potvrď“ nastaví 
funkce ve třech jednoduchých krocích.

Spotřebiče v designu Absolute koupíte nejen v tradičním nerez provedení, ale také v luxusní černé, 
sametově bílé bílé a neotřelé champagne.
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Konektivita

Buďte chytří. Buďte připojení. Usnadněte si život.

Naši zákazníci vedou plnohodnotný, aktivní život a neustále 
vyhledávají inovativní řešení pro ulehčení každodenních činností. 
Aplikace 6th Sense Live nabízí intuitivní a jednoduchý způsob 
ovládání všech spotřebičů kdykoliv a odkudkoliv tak, aby bylo 
dosaženo požadovaných výsledků s minimálním úsilím. Tím šetří čas 
i energii. Naše spotřebiče usnadňují chod domácnosti a poskytují 
zákazníkům čas na vše, na čem jim opravdu záleží.

Aplikace 6th Sense Live umožňuje plnou kontrolu a sledování spotřebičů s technologií Whirlpool 
6. SMYSL. Zákazníkům nabízí jednoduché a efektivní informace, které jsou potřeba k ovládání 
spotřebiče, jako jsou návody, pomoc při výběru nejvhodnějších programů či doporučení nových 
funkcí, které nejsou na tradičních výrobcích k dispozici.

Aplikace 6th Sense Live umožňuje vytvářet a ukládat vlastní nastavení pro rychlý a jednoduchý 
výběr funkcí používaných při každodenní činnosti. Snadné používání a intuitivní navigace umožňují 
plynulé ovládání.
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Spotřebiče na dosah
Whirlpool ví, jak je pohodlí důležité.
Aplikace 6th Sense Live umožňuje 
programování spotřebičů, jejich spuštění  
i zastavení, či obdržení případných výstrah, 
ať už jste kdekoliv..

Na stejné vlně
S pomocí aplikace 6th Sense Live lze ovládat 
všechny spotřebiče s technologií 6. SMYSL 
jedním zařízením z jakéhokoliv místa. Všechny 
tyto spotřebiče „hovoří“ stejným jazykem  
a nabízí ta nejlepší řešení pro dokonalý zážitek 
z vaření.

Optimalizace časů a zdrojů
Díky možnosti programování a dálkového 
ovládání lze nastavit nejvhodnější čas zapnutí 
spotřebiče podle individuálních potřeb  
a optimalizovat tak potřebné zdroje.

Vaření online
Zapnout a vypnout. Vařit a péct.
Inspirujte se. Připojením k aplikaci Whirlpool 
6th Sense Live získáváte rychlý přístup 
k široké škále receptů, které snadno 
přizpůsobíte svým potřebám. 
V aplikaci si pak můžete na základě receptu, 
nebo zkrátka vaší potřeby připravit nákupní 
seznam, který budete mít vždy po ruce ve 
vašem telefonu. Kulinářská mistrovská díla 
jsou na dosah ruky.
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TROUBY
S o u l a d  d e s i g n u  a  p r ů l o m o v ý c h 
t e c h n o l o g i í
Nová řada vestavných trub předčí všechna očekávání. Vynikajících 
výsledků pečení lze dosáhnout mnohem jednodušeji než kdy 
předtím. Díky jednoduchému ovládání na dotykových displejích 
a automatickým funkcím bude výsledek jako od šéfkuchaře: 
technologie 6. SMYSL nastaví čas a teplotu podle typu přípravy 
pokrmu.

Pečení nebylo nikdy tak jednoduché a zábavné.
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TROUBY

Stačí si vybrat recept
a technologie 6. SMYSL 
zajistí skvělý výsledek!

6. SMYSL pro inovativní a zjednodušený zážitek z pečení.  
Stačí si jen vybrat pokrm a technologie 6. SMYSL udělá zbytek za vás:  
automaticky nastaví čas, teplotu a vlhkost vzduchu pro dokonalý výsledek.

STEAMSENSE
Pečení v kombinaci s párou 
uchová pokrmy šťavnaté 
zevnitř a krásně křupavé 
zvenku

MULTISENSE SONDA
Dokonale propečené maso 
díky kontrole teploty ve  
4 bodech

STEAMSENSE+
Příprava pokrmů ve 100% 
páře a pečení v kombinaci 
s párou pro přípravu 
lahodných jídel

COOK4
Až 4chodové menu 
připravíte v troubě naráz  
na 4 různých úrovních bez 
smíchání vůní a chutí

UŽ ŽÁDNÉ NEVYDAŘENÉ POKUSY – JEN ZARUČENÉ VÝSLEDKY A DELIKÁTNÍ POKRMY
Srdcem každé trouby řady W Collection je jedinečná technologie Whirlpool 6. SMYSL. Inteligentní senzory provedou 
zákazníka až 100 různými kombinacemi pečení1, formou jednoduchých pokyn krok za krokem až k vynikajícím 
výsledkům. Poznejte neomezené možnosti trub řady W Collection.

1  platí pro modely řady W11



13

TROUBY

Dokonalý zážitek z pečení 
s inteligentním asistentem

Ať už připravujete netradiční pokrm nebo slavnostní menu na rodinnou oslavu, technologie Whirlpool 6. SMYSL vám 
nabídne různé kombinace pečení k dosažení požadovaného výsledku. Každá trouba je vybavena navigací, která vás 
provede krok za krokem jednotlivými recepty a nastavením a pomůže zvládnout přípravu jakkoliv náročného pokrmu. 

Nabídka je široká, stačí si jen vybrat – trouby v designu W1 s displejem MySmartDisplay nabízejí až 100 receptů, 
v designu W9 s displejem SmartDisplay 60 receptů a 40 receptů poskytne AssistedDisplay.

Životní styl
Kombinace pečení s technologií 6. SMYSL odpovídají individuálnímu výběru životního stylu. Technologie 6. SMYSL 
poskytne rychlý přístup k specifickým nabídkám, jako jsou například vegetariánská jídla nebo grilování, pro dosažení 
vynikajících výsledků.

Intuitivní technologie 6. SMYSL automaticky nastaví teplotu, čas pečení a vlhkost vzduchu a přesně ví, jak postupovat při 
pečení prakticky pro každou příležitost.

Pečení podle vlastního výběru
Technologie 6. SMYSL intuitivně ví, jak připravit každý pokrm pomocí výběru kombinací pečení.  
Nejprve vyberte druh pokrmu, požadované propečení a trouba zvolí ideální program. Během přípravy kontrolují senzory 
teplotu, čas a vlhkost vzduchu a intuitivně je upravují. Trouby Whirlpool umožňují zákazníkům sebejistotu při každodenní 
přípravě jídel a inspirují je ke kreativitě a zkoušení nových receptů.
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TROUBY

SteamSense a SteamSense+
Zdravé, chutné a moderní

Žít zdravě je cílem každého z nás. Proto se věnujeme různým způsobům přípravy pokrmů. Všichni chceme zdravá 
a výživově hodnotná jídla s nízkým obsahem tuku a zachovanou původní chutí. Proto Whirlpool navrhl funkci 
SteamSense+ ke zlepšení obvyklého pečení. Přísun páry v průběhu pečení pokrm rovnoměrně prohřívá a zachovává 
jeho původní chuť, vitamíny a minerály.

Trouby Whirlpool jsou vybaveny technologií SteamSense pro pečení v kombinaci s horkým vzduchem a SteamSense+, 
kde kromě kombinovaného pečení trouba nabízí přípravu pokrmu ve 100% páře. 

SteamSense+
Příprava ve 100% páře přináší plnou chuť 
potravin a spotřebitelům umožní vychutnat si 
báječně zdravá jídla se zachovanými živinami, 
vitamíny a minerály. Příprava pokrmů při 
teplotě pod 100 °C je bez úbytku hmotnosti 
nebo vysušení v průběhu vaření. Je ideálním 
způsobem pro přípravu ryb, drůbežího masa, 
zeleniny, rýže a cereálií.

SteamSense
Kombinace páry a horkého vzduchu se 
postará o dozlatova upečený a křupavý 
povrch a zároveň šťavnatý vnitřek. Ideální 
teplota 140-220 °C pro přípravu pečených ryb 
(vcelku/filé), pečené drůbeže, chleba, sušenek, 
koláčů a pečeného masa v kombinaci se  
3 stupni páry - vysoký, střední a nízký stupeň.

Ohřev vody
•  Zásobník je umístěn v zadní části trouby

•  Integrované ohřívací těleso (výkon 1,5 kW) ohřívá vodu  
na páru podle potřeby

•  Senzor a elektronické řízení zajistí správné dávkování  
páry ve správný čas

•  Po skončení pečení systém vyčerpá zbylou vodu  
a odvápní soustavu

Zatlačením otevřete zásuvku k naplnění 
zásobníku (objem 1,5 l vody)
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TROUBY

Monitorujte mistrovské dílo
sondou MultiSense

Pro chuťové buňky není nic lákavějšího než šťavnaté pečené maso nebo čerstvě upečený 
chutný koláč. Dokonalý výsledek ale mohou kazit obavy, zda je pokrm dostatečně upečený nebo 
zda naopak není upečený příliš. Whirlpool nabízí zákazníkům profesionální řešení dokonalého 
jednotného propečení. Jedinečná sonda MultiSense monitoruje teplotu pokrmu ve čtyřech 
bodech najednou a pomáhá zajistit dokonalou kontrolu teploty uvnitř i vně připravovaného 
pokrmu.

PATENTOVANÁ MultiSense SONDA: ÚPLNÁ KONTROLA VNITŘNÍ TEPLOTY
Stačí zasunout sondu do pokrmu, dokonce i do chleba nebo koláče a sonda automaticky načte teplotu uvnitř pokrmu 
ve čtyřech různých bodech. Informace je odeslána do řídící jednotky, která následně nastaví teplotu a čas k zajištění 
bezchybného výsledku. Sonda je samonosná a dá se bez obav použít i v tekutých surovinách, například při pečení 
piškotového těsta nebo chleba.

ROVNOMĚRNÉ 
PROPEČENÍ ODSHORA 
DOLŮ 
Přesná měření zajišťují 
rovnoměrné propečení, 
kterým dosáhnete 
výjimečných výsledků  
u jakéhokoliv receptu.

Konektor

Ergonomický úchyt

Poddajný kabel v průběhu pečení nemění původně 
nastavenou pozici

SONDU LZE VYUŽÍT NEJEN NA PEČENÍ MASA, ALE I DEZERTŮ, CHLEBA NEBO PEČIVA.
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TROUBY

Od předkrmu po zákusek,
všechno naráz

Funkce Cook4 nabízí jedinečnou rovinu flexibility, která umožňuje současně péct až čtyři různé 
pokrmy bez prolínání chutí nebo vůní. Maximálně využitý čas a energie v jednom cyklu.

Zvolte některou ze speciálních funkcí Cook4 a pečte třeba čtyři různé pokrmy s Cook4 Menu nebo vyberte jednu ze tří 
automatických funkcí na stejný pokrm: Cook4 Pizza, Cook4 Biscuits nebo Cook4 Tarts.

ZMĚNA KONSTRUKCE ZADNÍ STĚNY  
A VENTILÁTORU
Víceúrovňového dokonalého pečení je dosaženo 
cirkulací vzduchu a vysokým výkonem zadního 
ohřívacího tělesa. Rychlost ventilátoru je 1 800 otáček/
min (rychlost je o 50 % vyšší než u běžné trouby). Boční 
otvory na zadní stěně směřují horký vzduch rovnoměrně 
do vnitřního prostoru.

Funkce Cook4 Menu Funkce  Cook4 Biscuits
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TROUBY

Získávejte zkušenosti
se šikovným asistentem 

Digitalizované, synchronizované, koordinované a vzájemně propojené spotřebiče. Všechno, co si 
může kuchař nové generace přát. Aplikace 6th Sense Live intuitivně vede zákazníka od přípravy až 
k dokonalému výsledku, který povýší běžné pečení na nevšední kulinářské dobrodružství. Aplikace 
nabízí recepty, užitečné rady a návody jak zajistit, že se každé jídlo bude v ústech jen rozplývat.

W11 MySmartDisplay je intuitivní, přehledný  
a lehce čitelný plnobarevný dotykový 4,5“ displej 
(852 × 480 pixelů).

• Vícejazyčný, včetně češtiny

• S barevnými fotografiemi skutečných jídel

• Moderní animace na obrazovce

• Integrovaná Wi-Fi

• 100 kombinací pečení s technologií 6. SMYSL

W9 SmartDisplay je 16 barevný dotykový displej 
s rozlišením 3,5“ (480 × 320 pixelů), zobrazující 
jednotlivé programy technologie 6. SMYSL 
s jednoduchými obrázky.

• Vícejazyčný, včetně češtiny

• S barevnými grafickými ikonkami

• Integrovaná Wi-Fi

• 60 kombinací pečení s technologií 6. SMYSL

AssistedDisplay spotřebičů řady W7 zobrazuje  
lehce čitelné symboly a texty, které poskytují jasné  
a logické instrukce k pečení od začátku až do konce. 
Stačí zvolit druh pokrmu a trouba zařídí zbytek.

• Vícejazyčný, včetně češtiny

• Textové zobrazení funkcí

•  40 kombinací pečení s technologií 6. SMYSL
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TROUBY

6. SMYSL  
VAŘENÍ A PEČENÍ
47 přednastavených receptů vždy 
s perfektním výsledkem

6. SMYSL  
OHŘÍVÁNÍ
Dokonalý ohřev hotových jídel, jak 
čerstvých, tak zmrazených

6. SMYSL  
ROZMRAZOVÁNÍ
Rozmrazování potravin a pokrmů se 
zachováním původních chutí  
a čerstvosti

Trouba 2v1 
na tradiční pečení

 s rychlostí mikrovln

KOMBINACE TRADIČNÍ A MIKROVLNNÉ TROUBY 
S KOMPAKTNÍ VELIKOSTÍ 45 CM
Turbo trouba v sobě spojuje dva spotřebiče, lze ji tedy 
využívat jako:

Turbo trouba představuje dva spotřebiče v jednom:

• teplovzdušnou troubu na pečení

• mikrovlnnou troubu

• kombinaci teplovzdušné a mikrovlnné trouby

Pečte a vařte dokonalá jídla díky inteligentní technologii Whirlpool 6. SMYSL. Senzory trouby 
automaticky nastaví potřebné parametry k přípravě konkrétního pokrmu a průběžně přizpůsobují 
potřebnou energii a čas k docílení dokonalého výsledku.

47 PŘEDNASTAVENÝCH RECEPTŮ

• Lasagne 2
• Maso 6
• Maso se sondou 5
• Ryby 5
• Chléb 4

• Pizza 4
• Slané koláče 2
• Zelenina 12
• Koláče a pečivo 6
• Popcorn 1
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TROUBY

Kompaktní parní trouba Whirlpool W Collection 
kombinuje konvenční ohřev s párou a je dokonale 
sladěná s designem W Collection. Vařením ve 100% 
páře se uchovají přínosné živiny, vitamíny a minerály. 
S kombinací páry a horkého vzduchu připravíte chutné 
pokrmy, křupané na povrchu a jemné uvnitř. V porovnání 
s tradiční konvenční troubou bez páry se čas pečení 
zkracuje až o 35 %.

Manuální funkce parní trouby:

• vaření ve 100% páře

• teplovzdušné pečení

• kombinace obou funkcí

Kompaktní parní trouba - 
profesionální

zdravé vaření a pečení

Technologie 6. SMYSL řídí celý proces přípravy pokrmů a nastavuje množství páry vháněné do 
prostoru trouby ve správné teplotě a ve správný čas.

        Objevte nejnovější technologii asistovaného vaření a přístup k aplikaci 6th Sense Live.  
        Použití sofistikovaných technologií je tak jednoduché a intuitivní.

6. SMYSL  
VAŘENÍ A PEČENÍ
82 přednastavených receptů vždy 
s perfektním výsledkem

82 PŘEDNASTAVENÝCH 
RECEPTŮ
• Ohřev 2
• Rýže a obiloviny 5
• Maso 4
• Maso se sondou 6
• Ryby 5
• Ryby se sondou 2
• Chléb 6
• Pizza 4
• Slané koláče 2
• Dezerty 10
• Zelenina 21
• Vejce 3
• Lasagne               3
• Příprava ve vákuu          10

SPECIÁLNÍ 
FUNKCE
• Rozmrazování párou

• Ohřev párou

• Čištění párou

• Konzervování

• Výroba jogurtů

• Dezinfekce párou
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TROUBY

Vynikající výsledky pečení  
v souladu 

s jednoduchým použitím

Trouby designové řady Absolute jsou vybaveny technologií 6. SMYSL s přednastavenými recepty, 
se kterými bude výsledek jako od šéfkuchaře. Díky této moderní technologii nastavuje trouba 
automaticky parametry a řídí proces pečení tak, aby bylo dosaženo špičkového výsledku s nízkou 
spotřebou energie.

ŽÁDNÉ PŘEDEHŘÁTÍ, ÚSPORA 
ČASU A ENERGIE
Díky funkci Ready2Cook není třeba 
předehřívat troubu, bez ohledu na typ 
pokrmu. Stačí zvolit funkci a potvrdit 
možnost „bez předehřátí“ a dát pokrm 
do trouby. Žádné čekání! S funkcí 
Ready2Cook tak šetříte energii, která 
by byla využita k předehřátí. Úspora 
energie může být až 20 % a úspora 
času až 25 %, v závislosti na typu a 
počtu pokrmů, které se připravují.

PEČENÍ NA TŘECH  
ÚROVNÍCH NAJEDNOU
Vyspělý konvenční systém Cook3 
vytváří jedinečnou distribuci 
vzdušných proudů pro přípravu tří 
stejných nebo různých pokrmů bez 
vzájemného ovlivnění chutí. Ventilátor, 
doplněný výkonným ohřevným 
tělesem zabezpečuje cirkulaci vzduchu 
v celém prostoru trouby. Stejná teplota 
se postará o stejnoměrné pečení na 
všech úrovních.
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TROUBY

INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ PRO DOKONALÝ VÝSLEDEK
Přednastavené recepty technologie 6. SMYSL jsou rozděleny do 6 potravinových kategorií. Stačí 
vybrat piktogram s příslušnou kategorií jídla a vychutnat si skvělou chuť mistrovského díla. 

 Zapečené těstoviny/lasagne Maso

ChlébPizza

 Masové pečeně

Koláče
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Nejsnadnější způsob 
údržby trouby

Víme, že čištění trouby není zrovna oblíbená činnost našich spotřebitelů a to je důvod, proč musí být tento proces co 
nejjednodušší a nejrychlejší. Tato fakta nás inspirovala k vývoji inteligentních řešení, které znamenají revoluci ve způsobu 
údržby trouby.

KATALYTICKÉ PANELY:  
SPECIÁLNÍ POVRCH ZACHYCUJE MASTNOTU
Panely jsou umístěny na vnitřních stranách trouby. 
Jejich povrch je pokryt mikroporézním smaltem, který 
vstřebává mastnotu.

SMARTCLEAN: RYCHLÉ A EKOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ
Inovativní technologie SmartClean vyčistí troubu důkladně a efektivně už za 35 minut, a to bez 
zápachu a bez nutnosti použití čistících prostředků.

SmartClean technologie funguje u trub se speciálně upraveným 
smaltem. Stačí nalít 200 ml vody na dno trouby a zvolit program 
SmartClean. Za 35 minut je trouba čistá a stačí ji pouze vytřít 
houbičkou. Čištění pomocí programu SmartClean ušetří až 94 % 
energie v porovnání s pyrolytickým čištěním.

PYROLÝZA: VYSOKÁ TEPLOTA VYPÁLÍ NEČISTOTY
Automatický čisticí cyklus probíhá při vysoké teplotě (zhruba 470 °C), která spálí všechny zbytky 
potravin a přemění se na popel, který lze lehce odstranit vlhkou houbičkou. Samočisticí cyklus 
trvá od 75 do 180 minut podle typu trouby a zvoleného programu. Dým a výpary pohlcuje filtr. 
K zajištění dostatečné bezpečnosti okolního nábytku i obsluhy jsou pyrolitické trouby vybaveny 
extra izolací a dveřmi s čtyřmi skly.
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Špičková struktura
a povrchová úprava

JEDINEČNÝ POVRCH
Nerezový povrch má speciální nanotechnickou úpravu, která brání stárnutí nerezu a zanechávání 
nevzhledných otisků prstů. Lehko se čistí, povrch stačí utřít vlhkou utěrkou a dosáhnete znovu 
skvělého vzhled. Standardní nerezové povrchy jsou upraveny mikrovrstvou laku, která chrání povrch 
před zanecháním otisků prstů. I v tomto případě stačí na vyčistění vlhká utěrka.

DRÁTĚNÝ SYSTÉM  
K UMÍSTĚNÍ PLECHŮ A ROŠTŮ
Nová konstrukce drátěného systému je vybavena 
pojistkou proti uvolnění.

VÝSUVNÉ KOLEJNIČKY
Zajistí bezpečný posun plechů uvnitř trouby. 
Na drátěný systém se nainstalují jednoduchým 
zakliknutím. Stejně snadno se dají opět odpojit 
a přesunout na jinou úroveň nebo pozici podle 
potřeby.

CELOSKLENĚNÁ VNITŘNÍ ČÁST DVEŘÍ
Dveře jsou vyrobeny minimálně ze dvou nebo 
více vrstev skla, vnitřní sklo je zasazeno v kovové 
liště. Údržba je velmi snadná.

TLUMENÉ ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ
Díky systému SoftClosing+ stačí dveře přivřít, 
mechanizmus závěsů je pomalu a bezpečně 
dovře.
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* Při pyrolýze je nutné vyndat z trouby veškeré příslušenství

TROUBY

Horkovzdušná parní trouba
SteamSense+  - příprava jídla na páře 100 °C  

- pečení v kombinaci s párou

•  Barevný 3,5" MySmartDisplay, 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 + iXelium nerezový rám  

a rukojeť
•  Maximální příkon: 3,65 kW
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký + 1 nízký smaltovaný plech,  

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

Multifunkční turbo trouba
•  Barevný 4,5" MySmartDisplay, dotykové ovládání
•  Technologie 6. SMYSL
•  Auto recepty
•  Manuální funkce: Rychlý předohřev, Horní + 

dolní ohřev, Gril, Turbogril, Horký vzduch, Ventilátor 
+ kombinace funkcí s mikrovlnným výkonem, 
Mikrovlnný ohřev, Rozmrazování

•  Speciální funkce: Udržování v teple, Kynutí
•  Smaltovaný interiér, tvarovaný vnitřek stěn
•  Bezpečnostní dveře, otvírání dolů
•  Vnitřní objem: 40 l
•  Provedení: černé sklo, zapuštěná rukojeť
•  Maximální příkon: 2,8 kW
•  Výkon mikrovln/grilu/horkého vzduchu: 
850/1600/1200 W

•  Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 560 mm
•  Příslušenství: 1 skleněný hluboký plech, 1 nízký 

smaltovaný plech, 1 rošt

Parní trouba  
s horkovzdušným pečením
•  Barevný 4,5" MySmartDisplay, dotykové ovládání
•  Technologie 6. SMYSL
•  Auto recepty + Masová sonda
•  Manuální funkce: Vaření v páře, Horký vzduch, 

Horký vzduch + pára, Rozmrazování párou, Ohřívání 
párou

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

•  HydroClean - čištění trouby párou, odvápňování
•  Nerezový interiér
•  Trojité celoskleněné dveře, otvírání dolů
•  Vnitřní objem: 34 l
•  Provedení: černé sklo, zapuštěná rukojeť
•  Maximální příkon: 1,45 kW
•  Výkon horkého vzduchu: 1400 W
•  Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 537 mm
•  Příslušenství: pařák + odkapávací nerezový plech, 

1 rošt

Horkovzdušná trouba
•  Barevný 4,5" MySmartDisplay, dotykové ovládání
•  Technologie 6. SMYSL
•  Auto recepty + Teplotní sonda Multisense
•  Manuální funkce: Rychlý předohřev, Horní + 

dolní ohřev, Gril, Turbogril, Horký vzduch, 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
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký + 1 nízký smaltovaný plech, 

2 rošty, 4-bodová masová sonda, 2-úrovňové 
výsuvné kolejničky

Horkovzdušná parní trouba
SteamSense+   - příprava jídla na páře 100 °C  

- pečení v kombinaci s párou

•  Barevný 4,5" MySmartDisplay, 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
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký + 1 nízký smaltovaný plech,  

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

Horkovzdušná parní trouba
SteamSense – pečení v kombinaci s párou

•   Barevný 3,5" MySmartDisplay, 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

•  Pyrolýza - čištění trouby za pomoci vysoké teploty
•  Trojité celoskleněné dveře, SoftClosing - pomalé 
zavírání dveří

•  Vnitřní objem: 73 l
•  Provedení: černé sklo + iXelium nerezový rám  

a rukojeť
•  Maximální příkon: 3,65 kW
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký + 1 nízký smaltovaný plech, 

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

W9 OS2 4S1 PW9 OP2 4S2 H

W11I ME150 W11I MS180

W11I OM1 4MS2 HW11I OP1 4S2 H

8 
cm

8 
cm

8 
cm

8 
cm

8 
cm

8 
cm

* K dispozici od června 2020

37 890 Kč
32 990 Kč

24 690 Kč
21 490 Kč

30 990 Kč
26 990 Kč

30 990 Kč
26 990 Kč

28 690 Kč
24 990 Kč

25 890 Kč
22 490 Kč
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* Při pyrolýze je nutné vyndat z trouby veškeré příslušenství

TROUBY

Horkovzdušná trouba
•  Barevný 3,5" MySmartDisplay, dotykové ovládání
•  Technologie 6. SMYSL
•  Auto recepty + Teplotní sonda Multisense
•  Manuální funkce: Rychlý předohřev, Horní + 

dolní ohřev, Gril, Turbogril, Horký vzduch, 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 + iXelium nerezový rám  

a rukojeť
•  Maximální příkon: 3,65 kW
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký + 1 nízký smaltovaný plech, 

2 rošty, 4-bodová masová sonda, 1-úrovňové 
výsuvné kolejničky

W7 MS450

W9 OM2 4MS2 HW9 OM2 4S1 P BSS

Parní trouba  
s horkovzdušným pečením
•  Černobílý AssistedDisplay, dotykové ovládání
•  Technologie 6. SMYSL
•  Auto recepty 
•  Manuální funkce: Vaření v páře, Horký vzduch, 

Horký vzduch + pára, Rozmrazování párou, Ohřívání 
párou

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

•  HydroClean - čištění trouby párou, odvápňování
•  Nerezový interiér
•  Trojité celoskleněné dveře, otvírání dolů
•  Vnitřní objem: 34 l
•  Provedení: černé sklo, nerezový rám a rukojeť
•  Maximální příkon: 1,45 kW
•  Výkon horkého vzduchu: 1600 W
•  Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 537 mm
•  Příslušenství: pařák + odkapávací nerezový plech, 

1 rošt

Horkovzdušná trouba
•  Černobílý grafický displej, dotykové ovládání
•  Technologie 6. SMYSL
•  Auto recepty 
•  Manuální funkce: Rychlý předohřev, Horní + 

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

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

•  Pyrolýza - čištění trouby za pomoci vysoké teploty
•  Celoskleněné dveře se 4 skly, SoftClosing - pomalé 

zavírání dveří
•  Vnitřní objem: 73 l
•  Provedení: stříbrná, černé sklo + rukojěť (BL)
•  Maximální příkon: 3,65 kW
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký + 1 nízký smaltovaný plech, 

2 rošty, 1-úrovňové výsuvné kolejničky

Horkovzdušná parní trouba
SteamSense – pečení v kombinací s párou

• Černobílý AssistedDisplay, 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
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký + 1 nízký smaltovaný plech, 

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

Horkovzdušná parní trouba
SteamSense – pečení v kombinací s párou

•  Černnobílý AssistedDisplay, dotykové ovládání
•  Technologie 6. SMYSL
•  Auto recepty + 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

•  Pyrolýza - čištění trouby za pomoci vysoké teploty
•  Celoskleněné dveře se 4 skly, SoftClosing - pomalé 

zavírání dveří
•  Vnitřní objem: 73 l
•  Provedení: černé sklo, nerezový rám a rukojeť ,  

černé sklo + rukojěť (BL)
•  Maximální příkon: 3,65 kW
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký + 1 nízký smaltovaný plech, 

2 rošty, 1-úrovňové výsuvné kolejničky

8 
cm

8 
cm

8 
cm

8 
cm

8 
cm

W7 MS450 W7 OM4 4S1 P / W7 OM4 4S1 P BL

W7 OS4 4S1 HW7 OS4 4S1 P/ W7 OS4 4S1 P BL

Horkovzdušná trouba
•  Barevný 3,5" MySmartDisplay, dotykové ovládání
•  Technologie 6. SMYSL
•  Auto recepty 
•  Manuální funkce: Rychlý předohřev, Horní + dolní 

ohřev, Gril, Horký vzduch, Cook4
•  Speciální funkce: Rozmrazování, Udržování v 

teple, Kynutí, Pečení polotovarů, Maxi pečení, Eko 
horký vzduch, Pečení zmrazených jídel

•  Pyrolýza - čištění trouby za pomoci vysoké teploty
•  Celoskleněné dveře se 4 skly, SoftClosing - pomalé 

zavírání dveří, Konektivita - ovládání skrze WiFi
•  Vnitřní objem: 73 l
•  Provedení: černé sklo , vyčnívající rukojeť
•  Unikátní design broušený nerez
•  Maximální příkon: 3,65 kW
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký + 1 nízký smaltovaný plech, 

2 rošty, 1-úrovňové výsuvné kolejničky

8 
cm

2019

19 490 Kč
16 990 Kč

20 090 Kč
17 490 Kč

21 290 Kč
18 490 Kč

19 890 Kč
17 290 Kč

23 590 Kč
20 490 Kč

17 190 Kč
14 990 Kč
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TROUBY

* Při pyrolýze je nutné vyndat z trouby veškeré příslušenství

Horkovzdušná trouba
•  Černobílý grafický displej, dotykové ovládání + 

centrální knoflík
•  Technologie 6. SMYSL
•  Manuální funkce: Horní + dolní ohřev, Gril, Horký 

vzduch, Statické pečení, Ventilátor
•  Speciální funkce: Rychlý předohřev, Udržování v 

teple, Kynutí
•  Pyrolýza - čištění trouby za pomoci vysoké teploty
•  Celoskleněné dveře se 4 skly, SoftClosing - pomalé 

zavírání dveří
•  Vnitřní objem: 73 l
•  Provedení: černá (NB), bílá(WH)
•  Maximální příkon: 3,65 kW
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký + 1 nízký smaltovaný plech, 

1 rošt, 2-úrovňové výsuvné kolejničky

Horkovzdušná trouba
•  Černobílý grafický displej, dotykové ovládání + 

centrální knoflík
•  Technologie 6. SMYSL
•  Manuální funkce: Horní + dolní ohřev, Gril, Horký 

vzduch, Statické pečení, Ventilátor
•  Speciální funkce: Rychlý předohřev, Udržování  

v teple, Kynutí
•  Pyrolýza - čištění trouby za pomoci vysoké teploty
•  Celoskleněné dveře se 4 skly, SoftClosing - pomalé 

zavírání dveří
•  Vnitřní objem: 73 l
•  Provedení: champagne
•  Maximální příkon: 3,65 kW
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký + 1 nízký smaltovaný plech, 

1 rošt, 2-úrovňové výsuvné kolejničky

AKZM 8480 IXAKZM 8420 IX

AKZM 8480 NB / WH AKZM 8480 S

8 
cm

8 
cm

8 
cm

Pyrolytická horkovzdušná trouba
•  Černobílý grafický displej, dotykové ovládání + 

centrální knoflík
•  Technologie 6. SMYSL
•  Manuální funkce: Horní + dolní ohřev, Gril, Horký 

vzduch, Statické pečení, Ventilátor
•  Speciální funkce: Rychlý předohřev, Udržování v 

teple, Kynutí
•  Pyrolýza - čištění trouby za pomoci vysoké teploty
•  Celoskleněné dveře se 4 skly, SoftClosing - pomalé 

zavírání dveří
•  Vnitřní objem: 73 l
•  Provedení: nerez
•  Maximální příkon: 3,65 kW
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký + 1 nízký smaltovaný plech, 

1 rošt, 2-úrovňové výsuvné kolejničky

Horkovzdušná trouba
• Černobílý grafický displej + centrální knoflík
•  Technologie 6. SMYSL
•  Auto recepty 
•  Manuální funkce: Rychlý předohřev, Horní + dolní 

ohřev, Gril, Turbogril, Horký vzduch, 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: nerez
•  Maximální příkon: 3,65 kW
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký + 1 nízký smaltovaný plech, 

1 rošt, 2-úrovňové výsuvné kolejničky

W7 OM5 4S P W7 OM4 4S1 C
Horkovzdušná trouba
•  Černobílý AssitedDisplay, dotykové ovládání 
•  Technologie 6. SMYSL
•  Auto recepty 
•  Manuální funkce: Horní + dolní ohřev, Gril, 

Turbogril, Horký vzduch, Cook4
•  Speciální funkce: Rychlý předohřev, Rozmrazování, 

Udržování v teple, Kynutí, Maxi pečení, Eko horký 
vzduch

•  Celoskleněné dveře se 4 skly, SoftClosing - pomalé 
zavírání dveří

•  Vnitřní objem: 73 l
•  Provedení: nerez
•  Maximální příkon: 3,65 kW
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký + 1 nízký smaltovaný plech, 

2 rošty, 1-úrovňové výsuvné kolejničky, katalytické 
panely

Horkovzdušná trouba
•  Černobílý AssitedDisplay, ovládání knoflíky
•  Technologie 6. SMYSL
•  Auto recepty 
•  Manuální funkce: Horní + dolní ohřev, Gril, 

Turbogril, Horký vzduch, Cook4, Ventilátor
•  Speciální funkce: Rychlý předohřev, Rozmrazování, 

Udržování v teple, Kynutí, Maxi pečení, Eko horký 
vzduch, Pečení zmrazených jídel

•  Pyrolýza - čištění trouby za pomoci vysoké teploty
•  Celoskleněné dveře se 4 skly, SoftClosing - pomalé 

zavírání dveří
•  Vnitřní objem: 73 l
•  Provedení: nerez
•  Maximální příkon: 3,65 kW
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký + 1 nízký smaltovaný plech, 

2 rošty

8 
cm

8 
cm

8 
cm

17 190 Kč
14 990 Kč

16 090 Kč
13 990 Kč

17 190 Kč
14 990 Kč

16 090 Kč
13 990 Kč

16 090 Kč
13 990 Kč

16 090 Kč
13 990 Kč
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TROUBY

* Při pyrolýze je nutné vyndat z trouby veškeré příslušenství

Horkovzdušná trouba
•  Černobílý grafický displej, dotykové ovládání + 

centrální knoflík
•  Technologie 6. SMYSL
•  Manuální funkce: Horní + dolní ohřev, Gril, Horký 

vzduch, Statické pečení, Ventilátor
•  Speciální funkce: Rychlý předohřev, Udržování  

v teple, Kynutí
•  Trojité celoskleněné dveře, SoftClosing - pomalé 
zavírání dveří

•  Vnitřní objem: 73 l
•  Provedení: nerez
•  Maximální příkon: 3,65 kW
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký + 1 nízký smaltovaný plech, 

1 rošt, 1-úrovňové výsuvné kolejničky, katalytické 
panely

Horkovzdušná trouba
•  Černobílý grafický displej, dotykové ovládání + 

centrální knoflík
•  Technologie 6. SMYSL
•  Manuální funkce:  Horní + dolní ohřev, Gril, Horký 

vzduch, Statické pečení, Ventilátor
•  Speciální funkce: Rychlý předohřev, Udržování  

v teple, Kynutí
•  Trojité celoskleněné dveře, SoftClosing - pomalé 
zavírání dveří

•  Vnitřní objem: 73 l
•  Provedení: bílá
•  Maximální příkon: 3,65 kW
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký + 1 nízký smaltovaný plech, 

1 rošt, 1-úrovňové výsuvné kolejničky, katalytické 
panely

Horkovzdušná trouba
•   Černobílý grafický displej, dotykové ovládání + 

centrální knoflík
•  Technologie 6. SMYSL
•  Manuální funkce: Horní + dolní ohřev, Gril, Horký 

vzduch, Statické pečení, Ventilátor
•  Speciální funkce: Rychlý předohřev, Udržování  

v teple, Kynutí
•  Trojité celoskleněné dveře, SoftClosing - pomalé 
zavírání dveří

•  Vnitřní objem: 73 l
•  Provedení: černá
•  Maximální příkon: 3,65 kW
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký + 1 nízký smaltovaný plech, 

1 rošt, 1-úrovňové výsuvné kolejničky, katalytické 
panely

AKZ9 6230 IX

AKZ9 6230 WH

AKZ9 6230 NB

9,
7 

cm

9,
7 

cm
9,

7 
cm

9,
7 

cm

Horkovzdušná trouba
•  Černobílý grafický displej, dotykové ovládání + 

centrální knoflík
•  Technologie 6. SMYSL
•  Manuální funkce: Horní + dolní ohřev, Gril, Horký 

vzduch, Statické pečení, Ventilátor
•  Speciální funkce: Rychlý předohřev, Udržování  

v teple, Kynutí
• Pyrolýza - čištění trouby za pomoci vysoké teploty
•  Celoskleněné dveře se 4 skly, SoftClosing - pomalé 

zavírání dveří
•  Vnitřní objem: 73 l
•  Provedení: nerez
•  Maximální příkon: 3,65 kW
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký + 1 nízký smaltovaný plech, 

1 rošt, 1-úrovňové výsuvné kolejničky

AKZ9 6270 IX

9,
7 

cm

Horkovzdušná troubaba
•  Černobílý grafický displej, dotykové ovládání + 

centrální knoflík
•  Technologie 6. SMYSL
•  Manuální funkce: Horní + dolní ohřev, Gril, Horký 

vzduch, Statické pečení, Ventilátor
•  Speciální funkce: Rychlý předohřev, Udržování  

v teple, Kynutí
• HydroClean - čištění trouby párou
•  Dvojité celoskleněné dveře, SoftClosing - pomalé 

zavírání dveří
•  Vnitřní objem: 73 l
•  Provedení: nerez
•  Maximální příkon: 3,65 kW
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký + 1 nízký smaltovaný plech, 

1 rošt

OAKZ9 6200 CS IX

Horkovzdušná trouba
•  Černobílý grafický displej, dotykové ovládání + 

centrální knoflík
•  Technologie 6. SMYSL
•  Manuální funkce: Horní + dolní ohřev, Gril, Horký 

vzduch, Statické pečení, Ventilátor
•  Speciální funkce: Rychlý předohřev, Udržování  

v teple, Kynutí
•  Trojité celoskleněné dveře, SoftClosing - pomalé 
zavírání dveří

•  Vnitřní objem: 73 l
•  Provedení: champagne
•  Maximální příkon: 3,65 kW
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký + 1 nízký smaltovaný plech, 

1 rošt, 1-úrovňové výsuvné kolejničky, katalytické 
panely

AKZ9 6230 S

9,
7 

cm

16 090 Kč
13 990 Kč

12 590 Kč
10 990 Kč

13 790 Kč
11 990 Kč

13 790 Kč
11 990 Kč

13 790 Kč
11 990 Kč

13 790 Kč
11 990 Kč
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* Při pyrolýze je nutné vyndat z trouby veškeré příslušenství

TROUBY
9,

7 
cm

Horkovzdušná trouba
•  Černobílý grafický displej, dotykové ovládání + 

centrální knoflík
•  Technologie 6. SMYSL
•  Manuální funkce: Horní + dolní ohřev, Gril, Horký 

vzduch, Statické pečení, Ventilátor
•  Speciální funkce: Rychlý předohřev, Udržování  

v teple, Kynutí
• HydroClean - čištění trouby párou
•  Dvojité celoskleněné dveře, SoftClosing - pomalé 

zavírání dveří
•  Vnitřní objem: 73 l
•  Provedení: nerez (IX), bílá (WH)
•  Maximální příkon: 3,65 kW
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký + 1 nízký smaltovaný plech, 

1 rošt, 1-úrovňové výsuvné kolejničky

AKZ9 6220 IX / WH
Horkovzdušná trouba
• Černobílý grafický displej, ovládání knoflíky
•  Manuální funkce: Horní + dolní ohřev, Gril, Horký 

vzduch, Statické pečení, Ventilátor
•  Speciální funkce: Rychlý předohřev Kynutí
•  Dvojité celoskleněné dveře, SoftClosing - pomalé 

zavírání dveří
•  Vnitřní objem: 65 l
•  Provedení: nerez
•  Maximální příkon: 3,65 kW
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký + 1 nízký smaltovaný plech, 

1 rošt, 1-úrovňové výsuvné kolejničky, katalytické 
panely

AKP 7460 IX

12
 cm

Horkovzdušná trouba
•  Černobílý grafický displej, ovládání zápustnými 

knoflíky
•  Manuální funkce:Horní + dolní ohřev, Gril, Horký 

vzduch, Statické pečení, Ventilátor
• HydroClean - čištění trouby párou
•  Dvojité celoskleněné dveře
•  Vnitřní objem: 65 l
•  Provedení: nerez (IX), bílá (WH), černá (NB)
•  Maximální příkon: 3,2 kW
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký + 2 nízké smaltované 

plechy, 1 rošt, 1-úrovňové výsuvné kolejničky

Horkovzdušná trouba
•  Zelený grafický displej, ovládání knoflíky
•  Manuální funkce: Horní + dolní ohřev, Gril, Horký 

vzduch, Statické pečení, Ventilátor
•  HydroClean - čištění trouby párou
•  Dvojité celoskleněné dveře
•  Vnitřní objem: 65 l
•  Provedení: nerez
•  Maximální příkon: 3,2 kW
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký + 1 nízký smaltovaný plech, 

1 rošt

AKP 745 IX / WH / NB AKP 742 IX

12
 cm

12
 cm

Horkovzdušná trouba 
Steam – pečení v kombinaci s párou

•  Oranžový grafický displej, ovládání zápustnými 
knoflíky

•  Manuální funkce:  Pečení s párou chleba/masa/
ryb, Horní + dolní ohřev, Gril, Horký vzduch, Statické 
pečení, Ventilátor

•  Speciální funkce: Maxi pečení, Pizza, Kynutí
•  Dvojité celoskleněné dveře
•  Vnitřní objem: 71 l
•  Provedení: černé sklo 
•  Maximální příkon: 2,9 k
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký + 1 nízký smaltovaný plech, 

1 rošt, 1-úrovňové výsuvné kolejničky

Horkovzdušná trouba
Steam – pečení v kombinaci s párou

•   Oranžový grafický displej, ovládání zápustnými 
knoflíky

•  Manuální funkce: Pečení s párou chleba/masa/
ryb, Horní + dolní ohřev, Gril, Horký vzduch, Statické 
pečení, Ventilátor

•  Speciální funkce: Maxi pečení, Pizza, Kynutí
• Pyrolýza - čištění trouby za pomoci vysoké teploty
•  Trojité celoskleněné dveře
•  Vnitřní objem: 71 l
•  Provedení: nerez
•  Maximální příkon: 3,30 kW
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký + 1 nízký smaltovaný plech, 

1 rošt

OAS KP8V1 IX OAS KC8V1 BLG

9,
7 

cm

9,
7 

cm

13 790 Kč
11 990 Kč

11 290 Kč
9 790 Kč

10 290 Kč
8 990 Kč

9 790 Kč
8 490 Kč

12 590 Kč
10 990 Kč

10 290 Kč
8 990 Kč
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TROUBY

OAS KN8V1 IX 

AKP 459 IX AKP 458 IX

AKP 449 IX AKP 244 IX

9,
7 

cm

Horkovzdušná trouba
•  Černobílý grafický displej, ovládání zápustnými 

knoflíky
•  Manuální funkce: Horní + dolní ohřev, Gril, Horký 

vzduch, Statické pečení, Ventilátor
•  Dvojité celoskleněné dveře
•  Vnitřní objem: 65 l
•  Provedení: nerez
•  Maximální příkon: 3,2 kW
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký + 2 nízké smaltované 

plechy, 1 rošt, 1-úrovňové výsuvné kolejničky

Horkovzdušná trouba
Steam – pečení v kombinaci s párou

•  Oranžový grafický displej, ovládání zápustnými 
knoflíky

•  Manuální funkce: Pečení s párou chleba/masa/
ryb, Horní + dolní ohřev, Gril, Horký vzduch, Statické 
pečení, Ventilátor

•  Speciální funkce: Maxi pečení, Pizza, Kynutí
•  Dvojité celoskleněné dveře
•  Vnitřní objem: 71 l
•  Provedení: nerez
•  Maximální příkon: 2,9 kW
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký + 1 nízký smaltovaný plech, 

1 rošt, 1-úrovňové výsuvné kolejničky

Horkovzdušná trouba
• Bez displeje, ovládání knoflíky
•  Manuální funkce: Horní + dolní ohřev, Gril, Horký 

vzduch, Statické pečení, Rozmrazování, Ventilátor
•  Dvojité celoskleněné dveře
•  Vnitřní objem: 65 l
•  Provedení: nerez
•  Maximální příkon: 3,2 kW
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký smaltovaný plech, 1 rošt

Horkovzdušná trouba
• Bez displeje, ovládání knoflíky
•  Manuální funkce: Statické pečení, Gril, 

Rozmrazování, Ventilátor
•  Dvojité celoskleněné dveře
•  Vnitřní objem: 65 l
•  Provedení: nerez
•  Maximální příkon: 2,5 kW
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký smaltovaný plech, 1 rošt

Horkovzdušná trouba
• Bez displeje, ovládání knoflíky
•  Manuální funkce: Horní + dolní ohřev, Gril, Horký 

vzduch, Statické pečení, Rozmrazování, Ventilátor
•  Dvojité celoskleněné dveře
•  Vnitřní objem: 65 l
•  Provedení: nerez
•  Maximální příkon: 3,2 kW
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký smaltovaný plech, 1 rošt

Horkovzdušná trouba
 • Zelený grafický displej, ovládání knoflíky
•  Manuální funkce: Horní + dolní ohřev, Gril, Horký 

vzduch, Statické pečení, Rozmrazování, Ventilátor
•  Dvojité celoskleněné dveře
•  Vnitřní objem: 65 l
•  Provedení: nerez
•  Maximální příkon: 3,2 kW
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký smaltovaný plech, 1 rošt
•  Tvarovaný vnitřek stěn

AKP 462 IX

12
 cm

12
 cm

12
 cm

12
 cm

12
 cm

9 790 Kč
8 490 Kč

8 590 Kč
7 490 Kč

6 290 Kč
5 490 Kč

6 890 Kč
5 990 Kč

6 290 Kč
5 490 Kč

6 290 Kč
5 490 Kč
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MIKROVLNNÉ TROUBY
V í c  n e ž  j e n  m i k r o v l n y
Když mluvíme o vaření, máme na mysli zdravé a chutné vaření, 
které přináší moderní mikrovlnné trouby Whirlpool.

Naše mikrovlnné trouby jsou skutečná mistrovská díla navržena 
tak, aby docílily perfektních výsledků s jakýmkoliv druhem potravin 
a umožnily zákazníkům maximální komfort při jejich používání. 
Jsou vyrobeny z ušlechtilých materiálů v netradičním designu, 
který se hodí do každé kuchyně. Nejpokročilejší technologie 
6. SMYSL nabízí automatické recepty a postará se o perfektní 
výsledek.
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MIKROVLNNÉ TROUBY

Vyberte si jakýkoliv recept
a technologie 6. SMYSL

ho připraví se skvělým výsledkem
za poloviční čas 1

Díky patentované technologii 6. SMYSL jsou naše mikrovlnné trouby intuitivnější a více praktičtější 
než kdykoliv předtím. Senzor vlhkosti vzduchu 6. SMYSL automaticky upravuje hladinu vlhkosti 
pomocí senzorů pro dosažení vždy dokonalých výsledků za pomoci tří výkonných režimů:

6. SMYSL Vaření v páře  
pro přípravu zeleniny, ryb, rýže a těstovin

6. SMYSL Ohřívání a rozmrazování  
hotových mražených a chlazených pokrmů

6. SMYSL Crisp  
pro pečení a zapékání se speciálním talířem Crisp

Technologie 6. SMYSL v mikrovlnných troubách Whirlpool využívá sadu inteligentních senzorů pro intuitivní vaření. 
S technologií 6. SMYSL Vaření jednoduše stačí vybrat druh potravin a jejich hmotnost a mikrovlnná trouba zařídí zbytek – 
nastaví nejlepší funkci, úroveň výkonu a čas vaření k dosažení nejlepších výsledků.

Jednoduše si vyberte, co chcete jíst a nechte 6. SMYSL pracovat.  
Senzory automaticky nastaví ten nejlepší z 5 různých způsobů vaření 2 k dosažení perfektních výsledků.

1 Doba přípravy je porovnána s dobou přípravy v tradiční troubě Whirlpool
2  V závislosti na modelu

CRISPFRY
Smažení  
s pomocí 
horkého vzduchu

STEAM
Aktivní pára v ten 
správný čas při 
vaření v parní 
nádobě

CRISP
Dozlatova 
opečené pokrmy 
s Crisp talířem

DEFROST & REHEAT 
Snadné rozmrazování 
a ohřev, čerstvé jídlo 
připravené kdykoliv

FORCED AIR 
Horkovzdušné 
pečení pro 
tradiční recepty
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Jeden dotyk 6. SMYSL,
dokonalé výsledky

Technologie Whirlpool 6. SMYSL Vaření nabízí širokou škálu receptů a provede zákazníka od základních informací o 
pokrmu až ke konečnému výsledku. Jednotlivé kroky postupu přípravy jsou uvedeny na displeji: MySmartDisplay nabízí 
až 140 kombinací vaření 6. SMYSL, SmartDisplay 120 a AssistedDisplay 60 kombinací k výběru osobitého životního stylu.

Životní styl
Mikrovlnné trouby Whirlpool jsou navrženy podle požadavků zákazníků, jejich oblíbených kombinací vaření a nabízí 
inspiraci a pomoc. Ovládání je díky jednoduchému potvrzení jediného tlačítka intuitivní a snadné.

Správný recept pro každý pokrm
Bez ohledu na úroveň odbornosti může být vaření v mikrovlnné troubě lehkých, příjemným a rychlým způsobem, jak 
dosáhnout vynikajících výsledku v krátké době. Mikrovlnná trouba a technologie 6. SMYSL intuitivně ví, jak dokonale 
připravit různé potraviny. Použití mikrovlnné trouby je inteligentní způsob přípravy zdravých pokrmů, který respektuje 
přirozenou strukturu, chuť a živiny každé suroviny.
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Lehké a zdravé pečení

Funkce CrispFry je unikátní způsob smažení,, díky kterému si vychutnáte křupavý povrch pokrmů 
s minimem, nebo úplně bez oleje. Funkce CrispFry kombinuje horkovzdušné pečení se zapékacím 
Crisp talířem a nabízí až 18 různých kombinací pečení. Je ideální pro mražené i čerstvé potraviny, 
jako jsou například mořské plody, masové kuličky nebo čerstvá zelenina.

RYCHLÝ  
A KŘUPAVÝ VÝSLEDEK
Crisp talíř, systém 3D distribuce 
mikrovln, vysokovýkonný gril  
a rotace talíře společně 
dosáhnou vysokých teplot 
potřebných pro upečení či 
usmažení křupavých jídel jen  
za několik minut.

Talíř Crisp a jeho výhody
Mikrovlny zahřívají talíř Crisp mimořádnou rychlostí 
a díky tomu se pokrm dokonale peče odspodu. 
Gril, umístěný v horní části trouby, zároveň opéká 
jídlo shora. Mikrovlnná energie v prostoru trouby 
prostupuje pokrm a upravuje ho zevnitř. Tato 
inovativní technologie udržuje teplotu talíře na  
210 °C.

FUNKCE CRISPFRY

1 Obalované filety

2 Masové kuličky

3 Fish&Chips (ryba a hranolky – 
     mražené)

4  Smažená ryba (mražená)

5 Obalované krevety (mražené)

6 Obalované kalamáry (mražené)

7  Obalované rybí prsty  
(mražené)

8  Předsmažené hranolky  
(mražených)

9 Čerstvé hranolky

10 Bramborové krokety

11 Bramborové rösti

12 Lilek

13 Paprika

14 Cuketa

15  Kuřecí nugetky  
(mražené)

16  Obalovaný sýr (mražený)

17  Falafel

18 Cibulové kroužky (mražené)
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Špičková technologie
pro každou příležitost

Funkce Vaření v páře s technologií 6. SMYSL je 
ideální pro přípravu zeleniny, ryb, rýže a těstovin ve 
speciální parní nádobě. Funguje ve dvou krocích: 
nejprve rychle přivede vodu do bodu varu a pak 
následně udržuje teplotu vody tak, aby se tvořila 
aktivní pára po celou dobu nastavené délky vaření.

ROZMRAZOVÁNÍ A OHŘEV
Díky funkci opakovaného ohřevu nebo rozmrazování si potraviny zachovají  
původní strukturu, barvu a živiny.

HORKOVZDUŠNÉ PEČENÍ
Výkonný ventilátor s kruhovým ohřívacím tělesem  
v zadní části mikrovlnné trouby dokonale nahradí  
teplovzdušné pečení v klasické troubě. V mikrovlnce  
se dokonale upečou všechna tradiční jídla od kynutých koláčů po pečené maso. Výhodou je  
i kombinace horkého vzduchu s mikrovlnami (při pečení masa výrazně zkrátí čas přípravy), které 
prohřívají pokrm zevnitř a horký vzduch ho zároveň dopéká zvenku. Maso je šťavnaté uvnitř a 
křupavé na povrchu.

PRO DOKONALÉ VAŘENÍ

3D Technologie je speciální technologie Whirlpool, která řídí distribuci mikrovln uvnitř trouby. 
Ta je zároveň vybavena dvěma výstupy s fázovou distribucí mikrovln  
3D Technologie vytváří trojrozměrný efekt, který umožňuje mikrovlnám rovnoměrný ohřev 
jídla.
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Inteligentní
ovládání

Whirlpool představuje novou generaci ovládání spotřebiče na dálku. V aplikaci 6th SenseLive stačí 
vybrat recept, připravit pokrm, vložit do trouby a stisknout Start. Trouba automaticky aktivuje funkci 
odpovídající receptu. Příprava skvělého jídla nebyla nikdy tak jednoduchá.

MySmartDisplay je intuitivní, přehledný a lehce čitelný plnobarevný dotykový 4,5“ displej  
(852 × 480 pixelů), kterým disponují mikrovlnné trouby designové řady W11.

• Vícejazyčný, včetně češtiny

• Barevné fotografie jídel

• Moderní animace na obrazovce

• Ovládání přes Wi-Fi

• 140 kombinací vaření 6. SMYSL 
• Individuální doporučení založená na používání

SmartDisplay je stejně přehledný a intuitivní displej pro mikrovlnné trouby designové řady W9. 
Barevný, dotykový, s rozlišením 3,5“ (480 × 320 pixelů), který zobrazuje ikony funkcí.

• Vícejazyčný, včetně češtiny

• Barevné grafické ikony jídel

• Ovládání přes Wi-Fi

• 120 kombinací vaření 6. SMYSL

• Individuální doporučení založená na používání

Díky srozumitelným ikonám a textům předává AssistedDisplay jasné pokyny pro snadné vaření 
v mikrovlnné troubě. 

• Vícejazyčný, včetně češtiny

• Textový popis funkcí

• 60 kombinací vaření 6. SMYSL
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Kombinace výkonu
a jednoduchosti

Vařte bez námahy s mikrovlnnou troubu designové řady ABSOLUTE. Díky technologie 6. SMYSL 
budou tradiční jídla hotová za polovinu času. S intuitivním ovládáním lehce vyberete nejvhodnější 
způsob přípravy pokrmu. Naposledy použité funkce se uloží do paměti a dají se jednoduše znovu 
použít.

Dokonalé vaření širokého spektra jídel bez není u mikrovlnné trouby designové řady Absolute jen 
sen. Díky inteligentní funkci Whirlpool 6. SMYSL trouba automaticky vybere úroveň výkonu, který 
neustále přizpůsobuje situaci k dosažení dokonalých výsledků bez ohledu na typ pokrmu nebo 
jeho původní teplotu. Pro perfektní výsledek stačí jediný dotyk.

Tradiční funkce:

• Mikrovlnný ohřev

• Horký vzduch

• Crisp zapékání

• Rozmrazování

Manuální funkce:

• Rychlý předohřev

• Horký vzduch + mikrovlny

• Gril

• Gril + mikrovlny

• Turbogril

• Turbogril + mikrovlny

6. SMYSL CRISP
Rychlá příprava zapečených a smažených jídel. Díky technologii 6. SMYSL lze 
zmrazené pokrmy velmi rychle připravit k servírování. Tato automatická funkce 
se používá k přípravě zmrazených polotovarů za použití talíře Crisp. Hranolky, 
pizza, kuřecí křidélka – každé jídlo bude vypadat jako právě připravené 
v tradiční troubě.

 
VAŘENÍ S TECHNOLOGIÍ 6. SMYSL
Trouba automaticky zvolí a neustále přizpůsobuje potřebnou úroveň mikrovln 
pro rovnoměrný výkon a dokonalý výsledek bez ohledu na původní teplotu 
pokrmu (zda je mražený, syrový, čerstvý) nebo kombinaci různých druhů 
potravin.

6. SMYSL OHŘEV
Funkce Ohřev řízená technologií 6. SMYSL se využívá na ohřev mražených, 
chlazených nebo hotových jídel. Pokrm stačí dát do vhodné nádoby pro 
mikrovlnný ohřev a v mžiku bude připraven k podávání.
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Dokonalá výbava
mikrovlnných trub

Vestavné mikrovlnné trouby a trouby designové řady W Collection sdílejí elegantní, moderní design a jednotným 
vzhledem působí dohromady jako dokonalý celek. 

SOFT CLOSING / TLUMENÉ ZAVÍRÁNÍ  1

Nová generace závěsů dvířek brání hlučnému 
zabouchávání - stačí jeden jemný pohyb a dvířka se 
sama potichu a plynule zavřou

ČIŠTĚNÍ TROUBY
Mikrovlnnou troubu udrží čistou silou páry funkce 
SmartClean  (u vybraných modelů). Stačí nalít 
sklenici vody do parní nádoby a zvolit program 
čištění. Po skončení cyklu postačí všechny 
nečistoty a mastnotu otřít houbičkou. Program 
trvá pouze 10 minut bez nutnosti použití čistících 
prostředků.

VELKÝ OTOČNÝ TALÍŘ
Otočný talíř mikrovlnné trouby s průměrem až 40 cm 
nabízí dostatek prostoru na nádoby různých velikostí 
nebo několika hrnků či talířků najednou. Plynulé 
otáčení talíře a dokonalá 3D distribuce mikrovln 
zajistí rovnoměrné prohřátí pokrmu.

1 U designové řady W11.
2  Vybrané modely
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Špičkový design
všech produktových řad

Elegantní design mikrovlnných trub Whirlpool dokonale ladí s designem vestavných trub  
a společně tvoří harmonický celek. Sofistikované mikrovlnné trouby nabité špičkovou technologií  
jsou k dispozici ve třech různých velikostech a umožňují tak spotřebitelům vybrat pro ně nejvhodnější variantu.

VELKÉ MIKROVLNNÉ TROUBY OHROMÍ SVOU 
MULTIFUNKČNOSTÍ
Tyto mikrovlnné toruby ladí s designem každé kuchyně  
a mohou být umístěny i pod pracovní deskou, ale nejlépe 
jim to bude díky jejich výšce 45 cm slušet hned vedle trouby. 
Mohou být doplněny i kompaktní parní troubou nebo 
turbo troubou, automatickým kávovarem nebo ohřevnou 
zásuvkou. Výhodou těchto kompaktních spotřebičů je 
multifunkčnost.

PRO MILOVNÍKY KLASIKY

Střední velikost mikrovlnných trub s vnitřním objemem  
31 litrů a s otvíráním dvířek jako u standardní trouby, tj. směrem 
dolů. Jsou vhodné k instalaci nad vestavnou troubu, svým 
vzhledem s nimi skvěle ladí. Díky široké škále automatických 
programů zajistí skvělý výsledek vaření či pečení.

MINI PROVEDENÍ DO KUCHYNĚ, KDE NENÍ MÍSTA 
NAZBYT 
Malé vestavné mikrovlnné trouby jsou je ideální pro 
umístění do závěsné skříňky kuchyňské linky. Mají kapacitu 
22 litrů a hloubku jen 30 cm. Díky malým rozměrům není 
problém je v kuchyni umístit. Dvířka se otevírají z boku a 
mají fixní levé závěsy. V nabídce jsou jak jednoduché modely 
s funkcí rozmrazování, ohřevu a vaření v páře, tak i model 
s grilem a funkcí Crisp.
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Multifunkční mikrovlnná trouba
•  Barevný 4,5" MySmartDisplay, dotykové ovládání
•  Technologie 6. SMYSL
•  Auto recepty
•  Manuální funkce: Rozmrazování, Ohřev, Horký 

vzduch, Vaření v páře (v parní nádobě), Crisp, 
CrispFry

•  Speciální funkce: Kynutí, Udržování v teple
•  Nerezový interiér
•  Bezpečnostní dveře, otvírání dolů, SoftClosing - 

pomalé zavírání dveří
•  Vnitřní objem: 40 l
•  Provedení: černé sklo, zapuštěná rukojeť
•  Maximální příkon: 2,8 kW
•  Výkon mikrovln/grilu/horkého vzduchu: 
900/1600/1200 W

•  Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 560 mm
•  Příslušenství: Crisp talíř, rukojeť Crisp talíře, grilovací 

rošt, plech na pečení, parní nádoba

QUARTZ

QUARTZ

QUARTZ

W11I MW161
Multifunkční mikrovlnná trouba
• Barevný 3,5" MySmartDisplay, dotykové ovládání
•  Technologie 6. SMYSL
•  Auto recepty
•  Manuální funkce: Rozmrazování, Ohřev, Horký 

vzduch, Vaření v páře (v parní nádobě), Crisp, 
CrispFry

•  Speciální funkce: Kynutí, Udržování v teple
•  Nerezový interiér
•  Bezpečnostní dveře, otvírání dolů, SoftClosing - 

pomalé zavírání dveří
•  Vnitřní objem: 40 l
•  Provedení: černé sklo + iXelium nerezový rám  

a rukojeť
•  Maximální příkon: 2,8 kW
•  Výkon mikrovln/grilu/horkého vzduchu: 
900/1600/1200 W

•  Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 560 mm
•  Příslušenství: Crisp talíř, rukojeť Crisp talíře, grilovací 

rošt, plech na pečení, parní nádoba

QUARTZ

W9 MW261 IXL

Multifunkční mikrovlnná trouba
• Barevný 3,5" MySmartDisplay, dotykové ovládání
•  Technologie 6. SMYSL
•  Auto recepty
•  Manuální funkce: Rozmrazování, Ohřev, Horký 

vzduch, Crisp, CrispFry
•  Speciální funkce: Kynutí, Udržování v teple
•  Nerezový interiér
•  Bezpečnostní dveře, otvírání dolů
•  Vnitřní objem: 31 l
•  Provedení: černé sklo + iXelium nerezový rám  

a rukojeť
•  Maximální příkon: 2,3 kW
•  Výkon mikrovln/grilu/horkého vzduchu: 
1000/800/1400 W

•  Rozměry (v x š x h): 385 x 595 x 468 mm
•  Příslušenství: Crisp talíř, rukojeť Crisp talíře, grilovací 

rošt, parní nádoba

W9 MD260 IXL

Multifunkční mikrovlnná trouba
• Černobílý AssistedDisplay, dotykové ovládání
•  Technologie 6. SMYSL
•  Auto recepty
•  Manuální funkce: Rozmrazování, Ohřev, Crisp, 

Vaření v páře
•  Nerezový interiér
•  Bezpečnostní dveře, otvírání dolů
•  Vnitřní objem: 31 l
•  Provedení: nerez, černé sklo + rukojěť (BL)
•  Maximální příkon: 2,3 kW
•  Výkon mikrovln/grilu: 1000/800 W
•  Rozměry (v x š x h): 385 x 595 x 468 mm
•  Příslušenství: Crisp talíř, rukojeť Crisp talíře, grilovací 

rošt, parní nádoba

W7 MD440 / W7 MD440 BL

8 
cm

8 
cm

8 
cm

8 
cm

W9 MD260 BSS

QUARTZ

Multifunkční mikrovlnná trouba
• Barevný 3,5" MySmartDisplay, dotykové ovládání
•  Technologie 6. SMYSL
•  Auto recepty
•  Manuální funkce: Rozmrazování, Ohřev, Horký 

vzduch, Crisp, CrispFry
•  Speciální funkce: Kynutí, Udržování v teple
•  Nerezový interiér
•  Bezpečnostní dveře, otvírání dolů
•  Vnitřní objem: 31 l
•  Provedení: černé sklo +  nerezový rám a rukojeť  

v barvě černá nerezová ocel
•  Unikátní provedení broušený nerez
•  Maximální příkon: 2,3 kW
•  Výkon mikrovln/grilu/horkého vzduchu: 
1000/800/1400 W

•  Rozměry (v x š x h): 385 x 595 x 468 mm
•  Příslušenství: Crisp talíř, rukojeť Crisp talíře, grilovací 

rošt, parní nádoba

8 
cm

QUARTZ

Multifunkční mikrovlnná trouba
•  Černobílý AssistedDisplay, ovládání zápustnými 

knoflíky
•  Technologie 6. SMYSL
•  Auto recepty
•  Manuální funkce: Rozmrazování, Ohřev, Crisp
•  Nerezový interiér
•  Bezpečnostní dveře, otvírání dolů
•  Vnitřní objem: 31 l
•  Provedení: nerez
•  Maximální příkon: 2,3 kW
•  Výkon mikrovln/grilu: 1000/800 W
•  Rozměry (v x š x h): 385 x 595 x 468 mm
•  Příslušenství: Crisp talíř, rukojeť Crisp talíře, grilovací 

rošt

W7 MD540

8 
cm

2019

24 690 Kč
21 490 Kč

22 390 Kč
19 490 Kč

18 390 Kč
15 990 Kč

18 390 Kč
15 990 Kč

17 190 Kč
14 990 Kč

17 190 Kč
14 990 Kč
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QUARTZQUARTZ

Multifunkční mikrovlnná trouba
•  Černobílý displej, ovládání tlačítky
•  Manuální funkce: Rozmrazování, Ohřev, Crisp
•  Lakovaný interiér
•  Bezpečnostní dveře, levé závěsy
•  Vnitřní objem: 22 l
•  Provedení: iXelium
•  Maximální příkon: 2 kW
•  Výkon mikrovln/grilu: 750/700 W
•  Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
•  Příslušenství: Crisp talíř, rukojeť Crisp talíře, grilovací 

rošt

QUARTZ

QUARTZ QUARTZ

QUARTZ

W9 MN840 IXL
Multifunkční mikrovlnná trouba
•  Černobílý displej, ovládání tlačítky
•  Manuální funkce: Rozmrazování, Ohřev, Crisp
•  Lakovaný interiér
•  Bezpečnostní dveře, levé závěsy
•  Vnitřní objem: 22 l
•  Provedení: nerez
•  Maximální příkon: 2 kW
•  Výkon mikrovln/grilu: 750/700 W
•  Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
•  Příslušenství: Crisp talíř, rukojeť Crisp talíře, grilovací 

rošt

W7 MN840

AMW 9605 IX
Multifunkční mikrovlnná trouba
•  Černobílý grafický displej, dotykové ovládání + 

centrální knoflík
•  Technologie 6. SMYSL
•  Auto recepty
•  Manuální funkce: Rozmrazování, Ohřev, Horký 

vzduch, Vaření v páře (v parní nádobě), Crisp
•  Speciální funkce: Udržování v teple
•  Nerezový interiér
•  Bezpečnostní dveře, otvírání dolů
•  Vnitřní objem: 40 l
•  Provedení: nerez
•  Maximální příkon: 2,8 kW
•  Výkon mikrovln/grilu/horkého vzduchu: 
900/1600/1200 W

•  Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 560 mm
•  Příslušenství: Crisp talíř, rukojeť Crisp talíře, grilovací 

rošt, plech na pečení, parní nádoba

9,
7 

cm

Multifunkční mikrovlnná trouba
•  Černobílý grafický displej, dotykové ovládání + 

centrální knoflík
•  Technologie 6. SMYSL
•  Auto recepty
•  Manuální funkce: Rozmrazování, Ohřev, Crisp
•  Nerezový interiér
•  Bezpečnostní dveře, otvírání dolů
•  Vnitřní objem: 40 l
•  Provedení: nerez
•  Maximální příkon: 2,8 kW
•  Výkon mikrovln/grilu: 900/1600
•  Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 560 mm
•  Příslušenství: Crisp talíř, rukojeť Crisp talíře, grilovací 

rošt, plech na pečení

AMW 506 IX

8 
cm

Multifunkční mikrovlnná trouba
•  Černobílý grafický displej, dotykové ovládání + 

centrální knoflík
•  Technologie 6. SMYSL
•  Auto recepty
•  Manuální funkce: Rozmrazování, Ohřev, Crisp
•  Nerezový interiér
•  Bezpečnostní dveře, otvírání dolů
•  Vnitřní objem: 40 l
•  Provedení: černá
•  Maximální příkon: 2,8 kW
•  Výkon mikrovln/grilu: 900/1600
•  Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 560 mm
•  Příslušenství: Crisp talíř, rukojeť Crisp talíře, grilovací 

rošt, plech na pečení

Multifunkční mikrovlnná trouba
•  Černobílý grafický displej, dotykové ovládání + 

centrální knoflík
•  Technologie 6. SMYSL
•  Auto recepty
•  Manuální funkce: Rozmrazování, Ohřev, Crisp
•  Nerezový interiér
•  Bezpečnostní dveře, otvírání dolů
•  Vnitřní objem: 40 l
•  Provedení: bílá
•  Maximální příkon: 2,8 kW
•  Výkon mikrovln/grilu: 900/1600
•  Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 560 mm
•  Příslušenství: Crisp talíř, rukojeť Crisp talíře, grilovací 

rošt, plech na pečení

* do vyčerpání zásob

AMW 506 NB

AMW 506 WH

8 
cm

8 
cm

8 
cm

8 
cm

13 790 Kč
11 990 Kč

12 590 Kč
10 990 Kč

16 090 Kč
13 990 Kč

16 090 Kč
13 990 Kč

16 090 Kč
13 990 Kč

17 190 Kč
14 990 Kč
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MIKROVLNNÉ TROUBY

QUARTZ

Multifunkční mikrovlnná trouba
•  Černobílý grafický displej, dotykové ovládání + 

centrální knoflík
•  Technologie 6. SMYSL
•  Auto recepty
•  Manuální funkce: Rozmrazování, Ohřev, Crisp
•  Nerezový interiér
•  Bezpečnostní dveře, otvírání dolů
•  Vnitřní objem: 31 l
•  Provedení: nerez
•  Maximální příkon: 2,3 kW
•  Výkon mikrovln/grilu: 1000/800 W
•  Rozměry (v x š x h): 385 x 595 x 468 mm
•  Příslušenství: Crisp talíř, rukojeť Crisp talíře, grilovací 

rošt

AMW 730 IX 

8 
cm

Multifunkční mikrovlnná trouba
•  Černobílý grafický displej, ovládání tlačítky
•  Manuální funkce: Rozmrazování, Ohřev, Crisp
•  Lakovaný interiér
•  Bezpečnostní dveře, levé závěsy
•  Vnitřní objem: 22 l
•  Provedení: nerez
•  Maximální příkon: 1,9 kW
•  Výkon mikrovln/grilu: 750/700 W
•  Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
•  Příslušenství: Crisp talíř, rukojeť Crisp talíř

Multifunkční mikrovlnná trouba
•  Černobílý grafický displej, ovládání tlačítky
•  Manuální funkce: Rozmrazování, Ohřev, Crisp
•  Lakovaný interiér
•  Bezpečnostní dveře, levé závěsy
•  Vnitřní objem: 22 l
•  Provedení: černá (NB), bílá (WH)
•  Maximální příkon: 1,9 kW
•  Výkon mikrovln/grilu: 750/700 W
•  Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
•  Příslušenství: Crisp talíř, rukojeť Crisp talíře

AMW 439 IX AMW 439 NB / WH

8 
cm

8 
cm

QUARTZ QUARTZ

QUARTZ

QUARTZQUARTZ

Multifunkční mikrovlnná trouba
•  Černobílý grafický displej, dotykové ovládání + 

centrální knoflík
•  Technologie 6. SMYSL
•  Auto recepty
•  Manuální funkce: Rozmrazování, Ohřev, Crisp
•  Nerezový interiér
•  Bezpečnostní dveře, otvírání dolů
•  Vnitřní objem: 31 l
•  Provedení: černá
•  Maximální příkon: 2,3 kW
•  Výkon mikrovln/grilu: 1000/800 W
•  Rozměry (v x š x h): 385 x 595 x 468 mm
•  Příslušenství: Crisp talíř, rukojeť Crisp talíře, grilovací 

rošt

Multifunkční mikrovlnná trouba
•  Černobílý grafický displej, dotykové ovládání + 

centrální knoflík
•  Technologie 6. SMYSL
•  Auto recepty
•  Manuální funkce: Rozmrazování, Ohřev, Crisp
•  Nerezový interiér
•  Bezpečnostní dveře, otvírání dolů
•  Vnitřní objem: 31 l
•  Provedení: bílá
•  Maximální příkon: 2,3 kW
•  Výkon mikrovln/grilu: 1000/800 W
•  Rozměry (v x š x h): 385 x 595 x 468 mm
•  Příslušenství: Crisp talíř, rukojeť Crisp talíře, grilovací 

rošt

Multifunkční mikrovlnná trouba
•  Černobílý grafický displej, dotykové ovládání + 

centrální knoflík
•  Technologie 6. SMYSL
•  Auto recepty
•  Manuální funkce: Rozmrazování, Ohřev, Crisp
•  Nerezový interiér
•  Bezpečnostní dveře, otvírání dolů
•  Vnitřní objem: 31 l
•  Provedení: champagne
•  Maximální příkon: 2,3 kW
•  Výkon mikrovln/grilu: 1000/800 W
•  Rozměry (v x š x h): 385 x 595 x 468 mm
•  Příslušenství: Crisp talíř, rukojeť Crisp talíře, grilovací 

rošt

AMW 730 NB

AMW 730 WHAMW 730 SD

8 
cm

8 
cm

Multifunkčná mikrovlnná rúra
•  Technológia 6. ZMYSEL 

– autorecepty pre 5 kategórií jedla 
• Crisp – zapekanie
• Čiernobiely grafický displej
•  Bezpečnostné dvere, vonkajšie sklo číre, 

otváranie nadol
• Nerezový interiér
• Maximálny príkon: 2,3 kW
• Výkon mikrovĺn/grilu: 1000/800W
•  Vyhotovenie: nerez s úpravou povrchu proti 

odtlačkom prstov
• Rozmery (v x š x h): 385 x 595 x 468 mm
•  Príslušenstvo: Crisp tanier, rukoväť taniera Crisp, 

kryt taniera pre ohrev jedla, grilovací rošt

AMW 730 IX

15 31 l

Multifunkčná mikrovlnná rúra 
•  Technológia 6. ZMYSEL 

– autorecepty pre 5 kategórií jedla 
• Crisp – zapekanie
• Čiernobiely grafický displej
•  Bezpečnostné dvere, vonkajšie sklo číre, 

otváranie nadol
• Nerezový interiér
• Maximálny príkon: 2,3 kW
• Výkon mikrovĺn/grilu: 1000/800W
•  Vyhotovenie: čierna
• Rozmery (v x š x h): 385 x 595 x 468 mm
•  Príslušenstvo: Crisp tanier, rukoväť taniera Crisp, 

kryt taniera pre ohrev jedla, grilovací rošt

Multifunkčná mikrovlnná rúra 
•  Technológia 6. ZMYSEL 

– autorecepty pre 5 kategórií jedla 
• Crisp – zapekanie
• Čiernobiely grafický displej
•  Bezpečnostné dvere, vonkajšie sklo číre, 

otváranie nadol
• Nerezový interiér
• Maximálny príkon: 2,3 kW
• Výkon mikrovĺn/grilu: 1000/800W
•  Vyhotovenie: champagne
• Rozmery (v x š x h): 385 x 595 x 468 mm
•  Príslušenstvo: Crisp tanier, rukoväť taniera Crisp, 

kryt taniera pre ohrev jedla, grilovací rošt

Multifunkčná mikrovlnná rúra 
•  Technológia 6. ZMYSEL 

– autorecepty pre 5 kategórií jedla 
• Crisp – zapekanie
• Čiernobiely grafický displej
•  Bezpečnostné dvere, vonkajšie sklo číre, 

otváranie nadol
• Nerezový interiér
• Maximálny príkon: 2,3 kW
• Výkon mikrovĺn/grilu: 1000/800W
•  Vyhotovenie: biela
• Rozmery (v x š x h): 385 x 595 x 468 mm
•  Príslušenstvo: Crisp tanier, rukoväť taniera Crisp, 

kryt taniera pre ohrev jedla, grilovací rošt

AMW 730 NB

AMW 730 SDAMW 730 WH

15 31 l

15 31 l15 31 l

8 
cm

14 390 Kč
12 490 Kč

14 390 Kč
12 490 Kč

14 390 Kč
12 490 Kč

14 390 Kč
12 490 Kč

11 290 Kč
9 790 Kč

11 290 Kč
9 790 Kč
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MIKROVLNNÉ TROUBY

Mikrovlnná trouba 
•  Černobílý grafický displej, ovládání tlačítky
•  Manuální funkce: Rozmrazování, Ohřev,
•  Lakovaný interiér
•  Bezpečnostní dveře, levé závěsy
•  Vnitřní objem: 22 l
•  Provedení: nerez
•  Maximální příkon: 1,9 kW
•  Výkon mikrovln: 750 W
•  Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm

AMW 423 IX

8 
cm

Mikrovlnná trouba
•  Černobílý grafický displej, ovládání tlačítky + 

centrální knoflík
•  Manuální funkce: Rozmrazování, Ohřev, Gril 
•  Nerezový interiér
•  Bezpečnostní dveře, levé závěsy
•  Vnitřní objem: 20 l
•  Provedení: nerez
•  Maximální příkon: 1,2 kW
•  Výkon mikrovln/grilu: 800/900 W
•  Rozměry (v x š x h): 388 x 595 x 347 mm

Mikrovlnná trouba
•  Černobílý grafický displej, ovládání tlačítky
•  Autoprogramy
•  Manuální funkce: Rozmrazování, Mikrovlnný 

ohřev, Gril a jejich kombinace
•  Nerezový interiér
•  Bezpečnostní dveře, levé závěsy
•  Vnitřní objem: 25 l
•  Provedení: nerez
•  Maximální příkon: 2,4 kW
•  Výkon mikrovln/grilu: 900/1000 W
•  Rozměry (v x š x h): 388 x 595 x 400 mm

AMW 1401 IXAMW 1601 IX

QUARTZQUARTZ

Mikrovlnná trouba
•  Bílý grafický displej, ovládání tlačítky
•  Manuální funkce: Mikrovlnný ohřev, Vaření v páře
•  Lakovaný interiér
•  Levé závěsy
•  Vnitřní objem: 22 l
•  Provedení: nerez
•  Maximální příkon: 1,3 kW
•  Výkon mikrovln: 750 W
•  Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
•  Příslušenství: otočný talíř, parní nádoba

8 
cm

AMW 4910 IX

Mikrovlnná trouba
•  Bílý grafický displej, ovládání tlačítky
•  Manuální funkce: Rozmrazování, Ohřev, Gril
•  Lakovaný interiér
•  Bezpečnostní dveře, levé závěsy
•  Vnitřní objem: 22 l
•  Provedení: nerez
•  Maximální příkon: 1,7 kW
•  Výkon mikrovln/grilu: 750/700 W
•  Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm

Mikrovlnná trouba
•  Bílý grafický displej, ovládání tlačítky
•  Manuální funkce: Rozmrazování, Ohřev, Gril
•  Lakovaný interiér
•  Bezpečnostní dveře, levé závěsy
•  Vnitřní objem: 22 l
•  Provedení: černá (NB), bíllá (WH)
•  Maximální příkon: 1,7 kW
•  Výkon mikrovln/grilu: 750/700 W
•  Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm

8 
cm

8 
cm

QUARTZQUARTZ

AMW 4920 IX AMW 4920 NB / WH

NOVINKA

NOVINKANOVINKA

8 590 Kč
7 490 Kč

7 490 Kč
6 490 Kč

8 590 Kč
7 490 Kč

8 590 Kč
7 490 Kč

6 290 Kč
5 490 Kč

5 490 Kč
4 790 Kč
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Různé spotřebiče, 
jednotný vzhled

W COLLECTION – PERFEKTNÍ SOUHRA
Designová řada W11 představuje jednotný vzhled špičkových spotřebičů, které vynikají vysokou kvalitou a širokým 
využitím vyspělých technologií. Dopřejte si celkový dojem ze své kuchyně a umístěte spotřebiče horizontálně, vertikálně 
nebo třeba do čtverce: díky špičkové konstrukci se instalace galerie dokonale hodí do interiéru každé domácnosti. 

KOMPAKTNÍ SPOTŘEBIČE
V designu W11 můžete libovolně kombinovat mikrovlnou troubu, parní troubu, troubu 2v1 a kávovar. Všechny spotřebiče 
mají jednotnou výšku 45 cm.

OHŘEVNÁ ZÁSUVKA
Ohřevná zásuvka Whirlpool nabízí prostor s  objemem 16 litrů pro nahřátí šálků a talířů. Rozsah teploty je 40 až 70 °C. 
Instalací zásuvky pod kompaktní spotřebič vytvoříte dokonalou linii s klasickou troubou.
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Pravá chuť espressa

Vychutnejte si dokonalý požitek z výborné kávy, připravené v automatickém kávovaru W Collection. Designový kousek 
dokonale ladí s ostatními spotřebiči řady W11. Je vybaven automatickými funkcemi od mletí kávy po napěnění mléka 
k přípravě oblíbeného nápoje. Na barevném displeji lze dopředu navolit k jednotlivým uživatelům jejich oblíbený druh 
kávy a velikost hrnku. Následným výběrem uživatele kávovar připraví ten správný nápoj.

Přehledný displej
Intuitivní barevný dotykový displej nabízí v nastavení 
výběr druhu kávy, velikost hrnečku, dávkování horké 
vody pro přípravu čaje nebo napěňování mléka 
k přípravě kapučína. Zároveň informuje uživatele 
o potřebě údržby a odvápňování. Lze nastavit i 
automatické zapnutí a vypnutí kávovaru.

VOLBA NÁPOJŮ

• Espresso

• Americká káva

• Latte

• Cappuccino

• Cappuccino Mix

• Káva

• Espresso Macchiato

• Flat white

• Horká voda

• Ledová káva

• Latte macchiato

• Voda navíc

• Mléko

• Pára

Ohřevná zásuvka
•  Předohřev kuchyňského nádobí, nastavitelná 

teplota 30 - 85 °C
•  Kapacita zásuvky: 6 sad 
•  Vnitřní objem: 20 l
•  Provedení: černé sklo, nerez (IX), iXelium (IXL)
•  Maximální nosnost: 25 kg
•  Maximální příkon: 450 W
•  Rozměry (v x š x h): 135 x 595 x 548 mm

* model WD 142 IX  do vyčerpání zásob

Pozn.  Ohřevná zásuvka není vhodná pro umístění pod 
klasickou horkovzdušnou troubu na pečení.

W1114, WD 142 IXL, WD 142 IX
Plně automatický kávovar
• Barevný 4,5", MySmartDisplay, dotykové ovládání
•  Vyjímatelný zásobník mléka a vody, zásobník 

kávových zrn, samočištění, odvápňování
•  Příprava: espresso, cappuccino, horká voda, pára, 

mléčná pěna
•  Nastavení: jemnost mletí, množství kávy, velikost 

šálku, automatické zapnutí a vypnutí
•  Objem zásobíku vody: 1,8 l
•  Termoblok: 15 bar
•  Provedení: černé sklo
•  Maximální příkon: 1,35 kW
•  Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 525 mm
•  Příslušenství: nádoba na mléko a pro přípravu 

cappuccina, vodní tryska pro dávkování horké vody, 
odměrka na mletou kávu

 

W11 CM145

8 
cm

11 790 Kč
10 290 Kč

54 590 Kč
47 490 Kč
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INDUKČNÍ  
VARNÉ DESKY
V a ř e n í  u ž  n i k d y  n e b u d e  s t e j n é .
Nové indukční varné desky Whirlpool zajistí vždy dokonalé 
výsledky vaření. Intuitivní technologie, interaktivní displeje a 
jednoduché pokyny k vaření s technologií 6. SMYSL změní vaření 
na dokonalý zážitek.

Neomezený prostor na flexibilních zónách nabízí maximální 
možnosti používání různých hrnců a nádob. Exkluzivní 
úprava povrchu nanotechnologií iXelium pomáhá omezit 
poškození povrchu, usnadňuje jeho čištění a dává vyniknout 
minimalistickému designu desky.
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INDUKČNÍ VARNÉ DESKY

Vychutnejte si nový zážitek
z asistovaného vaření

Představujeme nové indukční varné desky, které jsou kombinací pokročilého výkonu, intuitivního 
ovládání a špičkového designu a znamenají perfektní zážitek z asistovaného vaření. Inteligentní 
senzory technologie 6. SMYSL monitorují a nastavují úroveň výkonu s cílem dosáhnout dokonalosti 
díky úplně novému způsobu važení.

Výhoda indukční desky č. 1 
KRÁTKÝ ČAS VAŘENÍ

Čas potřebný pro uvedení 2 litrů 
vody k varu (min.):

• Indukční 5
• Sklokeramická 8,5
• Plynová 11

 indukční sklokeramická plynová

5 min
8,5 min 11 min

 indukční sklokeramická plynová

Výhoda indukční desky č. 2 
ENERGETICKÁ EFEKTIVITA

Indukční deska je vysoce efektivní, a to skoro dvojnásobně, než  
deska plynová, protože všechno teplo se generuje jen do kontaktní 
plochy hrnce.

Druh desky Energetická efektivita*
• Indukční  85 %
• Sklokeramická 65 %
• Plynová 55 %

* rozdíl mezi vstupem  
a výstupem

55 %65 %
85 %

 indukční plynová sklokeramická

Výhoda indukční desky č. 3 
NÍZKÁ SPOTŘEBA ENERGIE

Nízka spotřeba energie (o 40 % méně než plynová deska), spotřeba 
energie potřebné pro uvedení 2 litrů vody k varu (kWh)

• Indukční 0,230
• Plynová 0,275
• Sklokeramická 0,395

275 W
395 W

230 W

Výhoda indukční desky č. 4 
ČAS CHLADNUTÍ = VYŠŠÍ BEZPEČNOST

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

Druh desky Čas chladnutí (min)*
• Indukční 6
• Plynová 14
• Sklokeramická 25

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

   desky.

14 min
25 min

6 min
 indukční plynová sklokeramická
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INDUKČNÍ VARNÉ DESKY

PŘÍPRAVA A TEPLOTA PŘIZPŮSOBENÁ KAŽDÉMU POKRMU
Whirlpool 6. SMYSL nabízí zákazníkům veškerou potřebnou pomoc v každém kroku vaření. Díky senzorové technologii 
jsou indukční varné desky vybaveny mnoha možnostmi kombinací vaření potřebných k přípravě každého druhu jídla. 
Senzory nepřetržitě kontrolují teplotu a automaticky nastavují úroveň výkonu podle zvolené přípravy a druhu jídla. Díky 
pokročilým technologiím bude každá použitá příprava pokrmu, ať už vaření, smažení, grilování, dušení nebo pomalé 
vaření jako od šéfkuchaře, s minimálním úsilím a intuitivní cestou.

Udržování v teple  Smažení

Rozpouštění

Dušení

Uvedení do varu Grilování

35° C 250° C

•  Unikátní senzory garantují ideální teplotu hrnce nebo pánve

•  Rozdílné teploty pro rozdílné vaření

•  Vždy správné nastavení teploty

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

• krátky čas vaření • flexibilní vaření
• energetická efektivnost • krátky čas chladnutí a vyšší bezpečnost
• nízkou spotřebu energie • jednoduchou údržbu

Intuitivní ovládání teploty
Mezi senzory a připravovaným pokrmem dochází 
k neustále výměně informací a řídící jednotka je 
tak schopná rozpoznat teplotu hrnce a přizpůsobit 
ideální úroveň výkonu k dosažení perfektního 
výsledku.
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FlexiFull, FlexiMax, FlexiSide
Neomezený prostor na vaření

NEOMEZENÁ  
ZÓNA FlexiFull
Využijte celou plochu varné desky 
na neomezené vaření se stejnou 
teplotou v hrncích různých tvarů  
a velkostí. Osm varných zón  
modelů W9 SMP 9010 C/NE/IXL, 
SMP 658 C/BT/X a SMO 658 C/BT/
IXL umožňuje nezávislé nastavení 
různých teplot pro každou zónu  
a využití funkce ChefControl..

KREATIVNÍ PŘÍPRAVA 
S PLOCHOU FlexiMax
Varnou zónu FlexiMax tvoří čtyři 
vzájemně spojené oválné zóny. 
Může být využívána jako jedna 
velká plocha pro přípravu pokrmů 
ve velkých hrncích nebo pekáčích, 
anebo samostatně jako dvě zóny 
s různými teplotami.

FlexiSide ZÓNA, VÍCE PROSTORU 
PRO INSPIRATIVNÍ VAŘENÍ
Zóna FlexiSide je na levé straně 
tvořena čtyřmi oválnými zónami, 
které lze využít s jednotnou nebo 
různými teplotami k přípravě 
v hrncích různých tvarů a velikostí. 
Výhodou zóny FlexiSide je možnost 
využití funkce ChefControl. 1

1 U vybraných modelů
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ChefControl,
flexibilita a výkon

Aktivací funkce ChefControl na indukčních varných deskách se vybraná varná plocha rozdělí na tři nebo čtyři zóny1  
s plynulým klesáním teploty výkonu. Hrnce a pánve je tak možné přesouvat z jedné zóny do druhé bez nutnosti úpravy 
výkonu, připravovaný pokrm lze tedy dle potřeby plynule vařit při různých teplotách.

6. SMYSL 
A KOMBINACE VAŘENÍ
Inteligentní senzory technologie  
6. SMYSL snímají teplotu nádob, ve 
kterých vaříme, neustále upravují a 
řídí úroveň výkonu podle zvoleného 
programu, dokud není příprava 
pokrmu dokonalá. Při vaření mohou 
být na každé zóně vybrány různé 
automatické funkce k přípravě více 
rozdílných druhů jídla..

1 V závislosti na modelu

STREDNÍ
STREDNÍ

NÍZKA

VYSOKÁ

STREDNÍ

NÍZKA

VYSOKÁ

FlexiFull FlexiSide

METODY VAŘENÍ:

• Uvedení do varu

• Dušení

• Nízkoteplotní/Rozpouštění

• Udržování v teple

• Smažení

• Moka

•  Grilování
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Naprogramováno na úspěch
s inteligentními senzory  

technologie 6. SMYSL
Nová technologie 6. SMYSL asistovaného vaření vede zákazníka krok za krokem ke gurmánským 
pokrmům. Varná deska sama rozpozná hrnec nebo pánev a inteligentní senzory automaticky 
nastaví ideální úroveň výkonu. Technologie 6. SMYSL nabízí široký výběr možností, jak prakticky  
bez námahy připravit lahodné jídlo.

AUTOMATICKÉ FUNKCE 6. SMYSLU
Uvedení do varu
Tato volba přivede vodu k varu a udržuje ji 
vařicí s nižší spotřebou energie.

Dušení
Ideální pro pokrmy s delší dobou přípravy 
(omáčky, pečené maso).

Rozpouštění
K pomalému rozpouštění čokolády, másla 
nebo ohřevu např. mléka.

Udržování v teple
Udržuje teplotu připraveného jídla vhodnou 
k servírování.

CHEF CONTROL
Rozdělí Flexi zónu na tři 
nebo čtyři1  části  
s plynulým klesáním 
teploty. Umožňuje 
přesouvat hrnec 
z jedné plochy na 
druhou a vařit při 
různých teplotách

Smažení
Ideální funkce na předehřátí prázdné pánve 
nebo pánve s tukem.

Moka
K přípravě kávy v moka konvičce. Je nutné 
použít konvičku na indukční desku, např. 
Moka, Bialetti MOKA INDUZIONE  
6TZ ANTRACITE.

Grilování
Vhodné pro grilování plátků masa na pánvi.

1 V závislosti na modelu
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Jednoduché ovládání
na dosah ruky

S aplikací 6thSenseLive App lze vyhledávat a objevovat nové recepty, návody a další způsoby, jak si 
vychutnat intuitivní zážitek z vaření na indukčních varných deskách Whirlpool.

Černobílý displej AssistedDisplay na pravé straně varných desek řady W9 nabízí 65 na přípravu 
snadných receptů. Výběr jednotlivých zón se nachází na levém displeji. Na stupnici uprostřed lze 
zvolit výkon každé zóny od 1 do 18 a funkci Booster pro maximálně rychlý ohřev.

EasyDisplay na modelech řady W7 a W9 má pro každou varnou zónu samostatný slider. 
Technologie 6. SMYSL nabízí přednastavené automatické volby. Výkon lze nastavit na stupnici  
od 1 do 18 + Booster pro maximálně rychlý ohřev. 

Bezpečnost především! Všechny typy indukčních varných desek jsou vybaveny dětskou pojistkou proti náhodnému 
spuštění spotřebiče nebo změně nastavení. Pokud senzory zjistí, že na desku nebyl umístěn hrnec, zóna se automaticky 
vypne. Součástí signalizace je samozřejmě informace o zóně se zbytkovým teplem po skončení vaření, která je označena 
písmenem „H“. Na deskách lze nastavit Časovač, který automaticky vypne nastavené funkce.
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Inovativní design

Indukční varné desky Whirlpool dokonale ladí s nejmodernějším designem. Snoubí se v nich totiž funkční minimalistický 
design s elegancí výrazného a prémiového vzhledu. Intuitivní ovládání, vyspělé technologie a vkusně navržený design  
s leštěnými povrchy a propracovanými detaily každé varné desky společně vytváří jednotný vzhled spotřebičů řady  
W Collection.

Obdivujte dlouhotrvající krásu povrchové úpravy iXelium na skle. Pokročilá  
nanotechnologie umožňuje inovativní ošetření povrchu skla a dlouhodobě uchová 
jeho původní vzhled.

ODOLNOST PROTI POŠKRÁBÁNÍ
Až o 30 %1 odolnější povrch proti poškrábání 
než u tradiční sklokeramické varné desky.

ODOLNOST PROTI NEČISTOTÁM
2,5× jednodušší čištění než u běžných 
sklokeramických desek.1

ODOLNOST PROTI CHEMIKÁLIÍM
Povrch je pětkrát odolnější vůči agresivním 
čisticím prostředkům než běžná 
sklokeramická varná deska bez přídavné 
povrchové úpravy. 1

1 Testováno zkušebnou TÜV v Itálii.

INDUKČNÍ VARNÉ DESKY
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Představujeme novou generaci 
indukčních varných desek

Víme, jak důležité je mít čas věnovat se věcem, na kterých vám skutečně záleží, proto vám přinášíme nové varné desky 
Whirlpool. Díky jejich jednoduchému ovládání a promyšleným funkcím budete mít více času na sebe, své blízké a své 
koníčky.

UDRŽOVÁNÍ V TEPLE 
Díky této funkci můžete snadno 
jediným dotykem udržovat již hotové 
jídlo teplé.

 
ROZPOUŠTĚNÍ
Pro bezpečné rozpouštění másla 
nebo čokolády bez rizika připálení. 

DUŠENÍ
Pomalá a pozvolná příprava bez 
nutnosti míchání.

UVEDENÍ DO VARU
Rychlé uvedení vody do varu a jeho 
udržování.

FUNKCE 6. SMYSL PRO INTUITIVNÍ VAŘENÍ
Zásluhou technologií 6. SMYSL je dokonalé vaření skutečně jen o intuici.  
Nastavení správné teploty ohřevu už není problémem, nabízíme totiž desky se 4 přednastavenými 
nízkoteplotními funkcemi. Stačí si zvolit požadovanou funkci a varná deska automaticka nastaví 
ideální úroveň výkonu pro požadovaný způsob vaření.

INDUKČNÍ VARNÉ DESKY
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ConnexionZone
Spojí dvě varné zóny dohromady do jedné 
s jednotnou teplotou, čímž vznikne ideální 
prostor pro podlouhlé a oválné pekáče a jiné 
nádoby.

Modelové označení začínající písmeny: WB

FlexiCook 
Spojení dvou zón do jedné flexibilní  
s jednotnou úrovní ohřevu. 

FlexiCook nabízí flexibilní využití vytvořené 
plochy: flexi zóna zůstává aktivní pohybem 
hrnce po ploše, při čemž lze využít celou 
plochu, nebo jen její polovinu.

Modelové označení začínající písmeny: WL 

FlexiSide 
Kombinujte varné zóny pro maximální 
flexibilitu. S FlexiSide získáte maximálně 
flexibilní prostor s rovnoměrně rozloženým 
vyhříváním zásluhou 4 indukčních zón. 
Varné zóny lze používat samostatně nebo 
vzájemně propojené.

Modelové označení začínající písmeny: WF

ChefControl 
Změna z vysoké teploty na nízkou pouhým 
posunutím pánve po povrchu desky. 
Funkce ChefControl  rozdělí varnou desku 
do 3 různých tepelných zón a aktivuje je 
automaticky v závislosti od polohy hrnce. 
Hrnce je možné přeusnout z jedné teplotní 
zóny do druhé bez přenastavování výkonu.

Modelové označení začínající písmeny: WF

KOMBINUJTE ZÓNY PRO MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITU
Indukční varné desky umožňují posouvání hrnců a pánví po jejich povrchu - z jedné zóny do druhé. 
Pekáče netradičních rozměru využijí velkou flexibilní plochu, kterou získáte spojením 2 samostatných zón  
do jedné velké.

INDUKČNÍ VARNÉ DESKY
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Navrženo
pro jednoduchost a flexibilitu

Tajemstvím snadné instalace nových indukčních varných desek je přepracovaný design a nejvyšší flexibilita. Jsou 
navrženy tak, aby vyhovovaly dokonalé kontinuitě moderní kuchyně. Varné desky Whirlpool se hodí do standardního 
výřezu po plynové varné desce a nevyžadují prostor pro přední větrání1, takže je lze snadno nainstalovat i do tenkých 
pracovních desek, stejně tak se mohou zapustit do pracovní desky, která se tak bude jednoduše používat a čistit2.

JEDNODUCHÁ VÝMĚNA 
Při výměně za plynovou desku nejsou třeba úpravy 
výřezu v pracovní desce.

ZADNÍ ODVĚTRÁVÁNÍ
Větrání je zabezpečeno štěrbinou v zadní stěně 
skřínky, odsazené od stěny 2 cm.

DĚLICÍ PŘÍČKA
Pokud je pod indukční varnou deskou 
nábytková skříňka s poličkami nebo zásuvkami, 
z bezpečnostních důvodů je třeba pod indukční 
desku naistalovat příčku dle nákresu. Ta je součástí 
nábytkové skříňky.

Pokud je pod indukční deskou trouba, příčka se 
neinstaluje.

min. 45 mm

min. 550 mm

min. 20 mm

60 mm

min. 10 mm

45 mm  
90 mm 120 mm

1  Je nutné zabezpečit zadní odvětrávání.
2  Platí pro vybrané modely bez rámu a zkosené hrany.
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86 cm

SMP 9010 C/NE/IXL

�����

SMP 658 C/BT/IXL
Indukční sklokeramická 
varná deska, šířka 65 cm
•  8 indukčních zón
•  Černobíký AssistedDisplay, dotykové ovládání
•  Technologie 6. SMYSL SmartSense, 

Navigátor vaření, FlexiMax, ChefControl
•  Způsoby vaření: Uvedení do varu, Dušení, 

Udržování v teple, Rozpouštění, Smažení, 
Grilování, Moka

•  18 stupňů výkonu + PowerBooster
•  Samostatný časovač každé zóny
•  Provedení: zkosená přední a zadní hrana, 

povrch iXelium
•  Maximální příkon: 7,4 kW
•  PowerManagement
•  Rozměry (v x š x h): 54 x 650 x 510 mm
•  Výřez (š x h): 560 x 480 mm

�����

SMO 658 C/BT/IXL

65 cm

65 cm 59 cm

Indukční sklokeramická 
varná deska, šířka 65 cm
•  4 indukčních zón
•  Dotykové ovládání - 4 samostatné slidery
•  Technologie 6. SMYSL SmartSense, 

Navigátor vaření, FlexiFull, ChefControl, 
EcoBooster

•  Způsoby vaření: Uvedení do varu, Pomalé 
vaření, Udržování v teple, Rozpouštění, 
Grilování, Moka

•  18 stupňů výkonu + PowerBooster
•  Samostatný časovač každé zóny
•  Provedení: zkosená přední a zadní hrana, 

povrch iXelium
•  Maximální příkon: 7,4 kW
•  PowerManagement
•  Rozměry (v x š x h): 54 x 650 x 510 mm
•  Výřez (š x h): 560 x 480 mm

Indukční 
sklokeramická 
varná deska, 
šířka 86 cm
•  10 indukčních zón
•  Elektronické dotykové 

ovládání
•  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
•  PowerManagement
•  Rozměry (v x š x h):  

51 x 860 x 510 mm
•  Výřez (š x h): 840 x 490 mm

�����

SMO 654 OF/BT/IXL SMO 604 OF/NE
Indukční sklokeramická 
varná deska, šířka 65 cm
•  6 indukčních zón
•  EasyDisplay, dotykové ovládání - 4 samostatné 

slidery
•  Technologie 6. SMYSL SmartSense, 

FlexiMax
•  Způsoby vaření: Uvedení do varu, Dušení, 

Udržování v teple, Rozpouštění, Grilování, 
Moka

•  18 stupňů výkonu + PowerBooster
•  Samostatný časovač každé zóny
•  Provedení: zkosená přední a zadní hrana, 

povrch iXelium
•  Maximální příkon: 7,4 kW
•  PowerManagement
•  Rozměry (v x š x h): 54 x 650 x 510 mm
•  Výřez (š x h): 560 x 480 mm

Indukční sklokeramická 
varná deska, šířka 59 cm
•  4 indukční zóny
•  Dotykové ovládání - 4 samostatné slidery
•  Technologie 6. SMYSL SmartSense, 

FlexiMax
•  Způsoby vaření: Uvedení do varu, Dušení, 

Udržování v teple, Rozpouštění, Moka
•  18 stupňů výkonu + PowerBooster
•  Samostatný časovač každé zóny
•  Provedení: bez rámu
•  Maximální příkon: 7,4 kW
•  PowerManagement
•  Rozměry (v x š x h): 54 x 590 x 510 mm
•  Výřez (š x h): 560 x 480 mm

����� �����

65 cm

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČE
Připojení spotřebiče do elektrické sítě není 
omezením. Funkce PowerManagement umožňuje  
zvolit maximální celkový příkon desky s ohledem 
na použitý jistič a tak připojit desku na napětí 230 V 
nebo 400 V.

Power
Management

230 V

41 390 Kč
35 990 Kč

24 690 Kč
21 490 Kč

21 290 Kč
18 490 Kč

18 390 Kč
15 990 Kč

17 790 Kč
15 490 Kč
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Indukční sklokeramická 
varná deska, šířka 65 cm
• 4 indukční zóny
•  Dotykové ovládání: slider pro každou zónu
•  Technologie 6. SMYSL, FlexiSide, 

ChefControl
•  Způsoby vaření: Uvedení do varu, Dušení, 

Udržování v teple, Rozpouštění
•  18 stupňů výkonu + PowerBooster
•  Časovač
•  Provedení: bez rámu
•  Maximální příkon: 7,2 kW
•  PowerManagement
•  Rozměry (v x š x h): 54 x 650 x 510 mm
•  Výřez (š x h): 560 x 480 mm

Indukční 
sklokeramická varná 
deska, šířka 77 cm
•  4 indukční zóny
•  Dotykové ovládání: slider pro 

každou zónu
•  Technologie 6. SMYSL, FlexiSide, 

ChefControl
•  Způsoby vaření: Vaření, Udržování  

v teple, Rozpouštění, Pomalé vaření
•  18 stupňů výkonu + PowerBooster
•  Časovač
•  Provedení: bez rámu, iXelium
•  Maximální příkon: 7,2 kW
•  PowerManagement
•  Rozměry (v x š x h):  

54 x 770 x 510 mm
•  Výřez (š x h): 750 x 480 mm

Indukční sklokeramická varná 
deska, šířka 59 cm
•  4 indukční zóny
•  Dotykové ovládání: slider pro každou zónu
•  Technologie 6. SMYSL, FlexiSide, ChefControl
•  Způsoby vaření: Uvedení do varu, Dušení, 

Udržování v teple, Rozpouštění
•  18 stupňů výkonu + PowerBooster
•  Časovač
•  Provedení: přední zkosená hrana
•  Maximální příkon: 7,2 kW
•  PowerManagement
•  Rozměry (v x š x h): 54 x 590 x 510 mm
•  Výřez (š x h): 560 x 480 mm

Indukční sklokeramická 
varná deska, šířka 65 cm
• 4 indukční zóny
•  Dotykové ovládání: slider pro každou zónu
•  Technologie 6. SMYSL, FlexiSide, 
ChefControl

•  Způsoby vaření: Vaření, Udržování v teple, 
Rozpouštění, Pomalé vaření

•  18 stupňů výkonu + PowerBooster
•  Časovač
•  Provedení: přední zkosená hrana
•  Maximální příkon: 7,2 kW
•  PowerManagement
•  Rozměry (v x š x h): 54 x 650 x 510 mm
•  Výřez (š x h): 560 x 480 mm

Indukční sklokeramická 
varná deska, šířka 65 cm
•  4 indukční zóny
•  Dotykové ovládání: slider pro každou zónu
•  Technologie 6. SMYSL, ChefControl
•  Způsoby vaření: Uvedení do varu, Dušení, 

Udržování v teple, Rozpouštění
•  18 stupňů výkonu + PowerBooster
•  Časovač
•  Provedení: bez rámu, iXelium
•  Maximální příkon: 7,2 kW
•  PowerManagement
•  Rozměry (v x š x h): 54 x 650 x 510 mm
•  Výřez (š x h): 560 x 480 mm

Indukční sklokeramická varná 
deska, šířka 59 cm
• 4 indukční zóny
•  Dotykové ovládání: slider pro každou zónu
•  Technologie 6. SMYSL, FlexiSide, ChefControl
•  Způsoby vaření: Uvedení do varu, Dušení, 

Udržování v teple, Rozpouštění
•  18 stupňů výkonu + PowerBooster
•  Časovač
•  Provedení: bez rámu
•  Maximální příkon: 7,2 kW
•  PowerManagement
•  Rozměry (v x š x h): 54 x 590 x 510 mm
•  Výřez (š x h): 560 x 480 mm

65 cm

65 cm 65 cm

�����
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WF S2765 NE/IXL WF S0377 NE/IXL

WF S9365 BF/IXL WF S8865 NE

WF S4160 BFWF S7560 NE

77 cm
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59 cm 59 cm

NOVINKA

NOVINKANOVINKA

NOVINKANOVINKA

NOVINKA

17 190 Kč
14 990 Kč

14 890 Kč
12 990 Kč

14 890 Kč
12 990 Kč

16 090 Kč
13 990 Kč

13 790 Kč
11 990 Kč

14 390 Kč
12 490 Kč
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WL S3777 NE WL S8560 AL

WL S2760 BF/S WL S5360 BF/W

WL S1360 NEWL S7260 NE
Indukční sklokeramická varná 
deska, šířka 59 cm
•  4 indukční zóny
•  Dotykové ovládání:slider pro každou zónu
•  Technologie 6. SMYSL, FlexiCook
•  Způsoby vaření: Uvedení do varu, Dušení, 

Udržování v teple, Rozpouštění
•  18 stupňů výkonu + PowerBooster
•  Časovač
•  Provedení: bez rámu
•  Maximální příkon: 7,2 kW
•  PowerManagement
•  Rozměry (v x š x h): 54 x 590 x 510 mm
•  Výřez (š x h): 560 x 480 mm

Indukční sklokeramická varná 
deska, šířka 59 cm
•  4 indukční zóny
•  Dotykové ovládání: slider pro každou zónu
•  Technologie 6. SMYSL, FlexiCook
•  Způsoby vaření: Uvedení do varu, Dušení, 

Udržování v teple, Rozpouštění
•  18 stupňů výkonu + PowerBooster
•  Časovač
•  Provedení: přední zkosená hrana, champagne 

barva
•  Maximální příkon: 7,2 kW
•  PowerManagement
•  Rozměry (v x š x h): 54 x 590 x 510 mm
•  Výřez (š x h): 560 x 480 mm

Indukční sklokeramická varná 
deska, šířka 59 cm
•  4 indukční zóny
•  Dotykové ovládání: slider pro každou zónu
•  Technologie 6. SMYSL, FlexiCook
•  Způsoby vaření: Uvedení do varu, Dušení, 

Udržování v teple, Rozpouštění
•  18 stupňů výkonu + PowerBooster
•  Časovač
•  Provedení: bez rámu
•  Maximální příkon: 7,2 kW
•  PowerManagement
•  Rozměry (v x š x h): 54 x 590 x 510 mm
•  Výřez (š x h): 560 x 480 mm

Indukční sklokeramická varná 
deska, šířka 59 cm
•  4 indukční zóny
•  Dotykové ovládání: slider pro každou zónu
•  Technologie 6. SMYSL, FlexiCook
•  Způsoby vaření: Uvedení do varu, Dušení, 

Udržování v teple, Rozpouštění
•  18 stupňů výkonu + PowerBooster
•  Časovač
•  Provedení: přední zkosená hrana, bílá barva
•  Maximální příkon: 7,2 kW
•  PowerManagement
•  Rozměry (v x š x h): 54 x 590 x 510 mm
•  Výřez (š x h): 560 x 480 mm

Indukční sklokeramická varná 
deska, šířka 60 cm
• 4 indukční zóny
•  Dotykové ovládání: slider pro každou zónu
•  Technologie 6. SMYSL, 2x FlexiCook
•  Způsoby vaření: Uvedení do varu, Dušení, 

Udržování v teple, Rozpouštění
•  18 stupňů výkonu + PowerBooster
•  Časovač
•  Provedení: nerezový rám po obvodu desky
•  Maximální příkon: 7,2 kW
•  PowerManagement
•  Rozměry (v x š x h): 54 x 598 x 518 mm
•  Výřez (š x h): 560 x 480 mm

�����

�����

�����

�����

�����

Indukční 
sklokeramická varná 
deska, šířka 77 cm
•  4 indukční zóny
•  Dotykové ovládání: slider pro 

každou zónu
•  Technologie 6. SMYSL, FlexiCook
•  Způsoby vaření: Uvedení do 

varu, Dušení, Udržování v teple, 
Rozpouštění

•  18 stupňů výkonu + PowerBooster
•  Časovač
•  Provedení: bez rámu
•  Maximální příkon: 7,2 kW
•  PowerManagement
•  Rozměry (v x š x h):  

54 x 770 x 510 mm
•  Výřez (š x h): 750 x 480 mm

77 cm

�����

59 cm

59 cm 59 cm

59 cm 59 cm

14 890 Kč
12 990 Kč

14 890 Kč
12 990 Kč

14 890 Kč
12 990 Kč

14 890 Kč
12 990 Kč

13 790 Kč
11 990 Kč

13 790 Kč
11 990 Kč
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INDUKČNÍ VARNÉ DESKY

WL B5860 AL WL S2260 NE

WL S7960 NE WL B1160 BF

WL B8160 NEWB S2560 NE
Indukční sklokeramická varná 
deska, šířka 59 cm
•  4 indukční zóny
•  Dotykové ovládání :slider pro každou zónu
•  Technologie 6. SMYSL
•  Connexion zone
•  Způsoby vaření: Vaření, Udržování v teple, 

Rozpouštění, Pomalé vaření
•  18 stupňů výkonu + PowerBooster
•  Časovač
•  Provedení: bez rámu
•  Maximální příkon: 7,2 kW
•  PowerManagement
•  Rozměry (v x š x h): 54 x 590 x 510 mm
•  Výřez (š x h): 560 x 480 mm

Indukční sklokeramická varná 
deska, šířka 59 cm
•  4 indukční zóny
• Dotykové ovládání: slider pro každou zónu
•  Technologie 6. SMYSL, FlexiCook
•  Způsoby vaření: Uvedení do varu, Dušení, 

Udržování v teple, Rozpouštění
•  18 stupňů výkonu + PowerBooster
•  Časovač
•  Provedení: bez rámu
•  Maximální příkon: 7,2 kW
•  PowerManagement
•  Rozměry (v x š x h): 54 x 590 x 510 mm
•  Výřez (š x h): 560 x 480 mm

Indukční sklokeramická varná 
deska, šířka 60 cm
•  4 indukční zóny
•  Dotykové ovládání: centrální "+" &"-"
•  Technologie 6. SMYSL, FlexiCook
•  Způsoby vaření: Uvedení do varu, Dušení, 

Udržování v teple, Rozpouštění
•  9 stupňů výkonu + PowerBooster
•  Časovač
•  Provedení: nerez rám + odtah desky
•  Maximální příkon: 7,2 kW
•  PowerManagement
•  Rozměry (v x š x h): 54 x 598 x 518 mm
•  Výřez (š x h): 560 x 480 mm

Indukční sklokeramická varná 
deska, šířka 59 cm
•  4 indukční zóny
•  Dotykové ovládání: centrální "+" &"-"
•  Technologie 6. SMYSL, FlexiCook
•  Způsoby vaření: Uvedení do varu, Dušení, 

Udržování v teple, Rozpouštění
•  9 stupňů výkonu + PowerBooster
•  Časovač
•  Provedení: bez rámu
•  Maximální příkon: 7,4 kW
•  PowerManagement
•  Rozměry (v x š x h): 54 x 590 x 510 mm
•  Výřez (š x h): 560 x 480 mm

Indukční sklokeramická varná 
deska, šířka 59 cm
•  4 indukční zóny
•  Dotykové ovládání: centrální "+" &"-"
•  Technologie 6. SMYSL, FlexiCook
•  Způsoby vaření: Uvedení do varu, Dušení, 

Udržování v teple, Rozpouštění
•  9 stupňů výkonu + PowerBooster
•  Časovač
•  Provedení: přední zkosená hrana
•  Maximální příkon: 7,2 kW
•  PowerManagement
•  Rozměry (v x š x h): 54 x 590 x 510 mm
•  Výřez (š x h): 560 x 480 mm

Indukční sklokeramická varná 
deska, šířka 59 cm
•  4 indukční zóny
•  Dotykové ovládání: slider pro každou zónu, WIFI 

připojení
•  Technologie 6. SMYSL, FlexiCook
•  Způsoby vaření: Uvedení do varu, Dušení, 

Udržování v teple, Rozpouštění
•  18 stupňů výkonu + PowerBooster
•  Časovač
•  Provedení: bez rámu
•  Maximální příkon: 7,2 kW
•  PowerManagement
•  Rozměry (v x š x h): 52 x 590 x 510 mm
•  Výřez (š x h): 560 x 480 mm

�����
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59 cm

59 cm

59 cm

59 cm

59 cm

59 cm

-/+ -/+

-/+ -/+

-/+ -/+

-/+ -/+

-/+ -/+

-/+ -/+

13 790 Kč
11 990 Kč

13 790 Kč
11 990 Kč

11 790 Kč
10 290 Kč

11 290 Kč
9 790 Kč

11 290 Kč
9 790 Kč

10 690 Kč
9 290 Kč



62

INDUKČNÍ A SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY

WB B8360 NE WS Q2760 BF

Sklokeramická varná deska
•  4 rychlovarné plotny, 1 trojitá
•  9 stupňů výkonu + PowerBooster
•  Dotykové ovládání - slider
•  Maximální příkon: 6,3 kW
•  Provedení: zkosené všechny hrany po obvodu desky
•  Rozměry (v x š x h): 46 x 580 x 510 mm
•  Výřez (š x h): 560 x 490 mm

Sklokeramická varná deska
•  4 rychlovarné plotny, 1 dvojitá
•  9 stupňů výkonu + PowerBooster
•  Dotykové ovládání
•  Maximální příkon: 6,2 kW
•  Provedení: nerezový rám po obvodu desky
•  Rozměry (v x š x h): 46 x 590 x 510 mm
•  Výřez (š x h): 560 x 490 mm

AKT 8900 BA AKT 8601 IX

-/+ -/+

-/+ -/+

-/+ -/+

-/+ -/+

-/+ -/+

-/+ -/+

Indukční sklokeramická varná 
deska, šířka 59 cm
•  4 indukční zóny
•  Dotykové ovládání: "+" &"-" pro každou zónu
•  Technologie 6. SMYSL
•  Způsoby vaření: Uvedení do varu, Dušení, 

Udržování v teple, Rozpouštění
•  9 stupňů výkonu + PowerBooster
•  Časovač
•  Provedení: přední hrana zkosená
•  Maximální příkon: 7,2 kW
•  PowerManagement
•  Rozměry (v x š x h): 54 x 590 x 510 mm
•  Výřez (š x h): 560 x 480 mm

Indukční sklokeramická varná 
deska, šířka 59 cm
•  4 indukční zóny
•  Dotykové ovládání:"+" &"-" pro každou zónu
•  Technologie 6. SMYSL
•  Connexion zone
•  Způsoby vaření: Uvedení do varu, Dušení, 

Udržování v teple, Rozpouštění
•  9 stupňů výkonu + PowerBooster
•  Časovač
•  Provedení: bez rámu
•  Maximální příkon: 7,2 kW
•  PowerManagement
•  Rozměry (v x š x h): 54 x 590 x 510 mm
•  Výřez (š x h): 560 x 480 mm

����������

*V závislosti od modelu.

59 cm 59 cm

59 cm58 cm

-/+ -/+

-/+ -/+

WS Q7360 NE

-/+ -/+

-/+ -/+

Indukční sklokeramická varná 
deska, šířka 59 cm
•  4 indukční zóny
•  Dotykové ovládání: centrální "+" &"-"
•  Technologie 6. SMYSL SmartSense
•  Způsoby vaření: Uvedení do varu, Udržování  

v teple, Rozpouštění, Dušení
•  9 stupňů výkonu + PowerBooster
•  Časovač
•  Provedení: bez rámu
•  Maximální příkon: 7,4 kW
•  PowerManagement
•  Rozměry (v x š x h): 54 x 590 x 510 mm
•  Výřez (š x h): 560 x 480 mm

�����

59 cm

WS Q2160 NE

-/+ -/+

-/+ -/+

Indukční sklokeramická varná 
deska, šířka 59 cm
•  4 indukční zóny
•  Dotykové ovládání: centrální "+" &"-"
•  Technologie 6. SMYSL SmartSense
•  Způsoby vaření: Uvedení do varu, Udržování  

v teple, Rozpouštění, Dušení
•  9 stupňů výkonu + PowerBooster
•  Časovač
•  Provedení: bez rámu
•  Maximální příkon: 7,4 kW
•  PowerManagement
•  Rozměry (v x š x h): 54 x 590 x 510 mm
•  Výřez (š x h): 560 x 480 mm

�����

59 cm

9 790 Kč
8 490 Kč

9 790 Kč
8 490 Kč

7 990 Kč
6 990 Kč

7 990 Kč
6 990 Kč

9 190 Kč
7 990 Kč

8 590 Kč
7 490 Kč
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SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY

-/+ -/+

-/+ -/+

-/+ -/+

-/+ -/+

-/+ -/+

-/+ -/+

-/+ -/+

-/+ -/+

Sklokeramická varná deska
•  4 rychlovarné plotny, 1 dvojitá
•  9 stupňů výkonu + Booster
•  Dotykové ovládání
•  Maximální příkon: 6,2 kW
•  Provedení: postranní nerezové lišty
•  Rozměry (v x š x h): 46 x 590 x 510 mm
•  Výřez (š x h): 560 x 490 mm

Sklokeramická varná deska
•  4 rychlovarné plotny, 1 dvojitá
•  9 stupňů výkonu + Booster
•  Dotykové ovládání
•  Maximální příkon: 6,2 kW
•  Provedení: bez rámu
•  Rozměry (v x š x h): 46 x 590 x 510 mm
•  Výřez (š x h): 560 x 490 mm

AKT 8130 LX

AKT 8130 NE AKT 8090 NE

Sklokeramická varná deska
• 4 rychlovarné plotny, 1 dvojitá, 1 dvojitá oválná
•  Dotykové ovládání
•  Maximální příkon: 6,3 kW
•  Provedení: zkosené hrany po celém obvodu
•  Rozměry (v x š x h): 46 x 590 x 510 mm
•  Výřez (š x h): 560 x 490 mm

AKT 8190 BA

Sklokeramická varná deska
•  4 rychlovarné plotny, 1 dvojitá
•  9 stupňů výkonu + Booster
•  Dotykové ovládání
•  Maximální příkon: 6,2 kW
•  Provedení: bez rámu
•  Rozměry (v x š x h): 46 x 590 x 510 mm
•  Výřez (š x h): 560 x 490 mm

59 cm

59 cm

59 cm

59 cm

Sklokeramické varné desky
Jedinečné řešení moderní kuchyně. Varné desky jsou vybavené odolným sklokeramickým povrchem se snadnou údržbou a sálavými 
varnými zónami, které umožňují používat pro vaření růzdné druhy hrnců a pánví, od klasických smaltovaných sklokeramických, 
skleněných, litinových, hliníkových, po nerezové se sendvičovým dnem. Sálavé varné zóny nevyžadují nádoby s magnetickým dnem.

FLEXIBILTA
Pro různé velikosti a tvary hrnců a pekáčů je možné vybrat flexibilní dvojitou nebo trojitou či oválnou zónu*.

BEZPEČNOST
Po vypnutí varné zóny na povrchu varné desky zůstává vysoké zbytkové teplo, které udržuje připravený pokrm v teple. 
Všechny desky jsou vybavené indikátorem zbytkového tepla, které upozorňuje na teplý povrch desky, aby se předešlo popálení.

7 990 Kč
6 990 Kč

7 490 Kč
6 490 Kč

7 490 Kč
6 490 Kč

6 290 Kč
5 490 Kč
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PLYNOVÉ  
VARNÉ DESKY
S í l a  a   v ý k o n  
s   n e k o n e č n ý m  l e s k e m
Elegantní řešení pro profesionální přípravu pokrmů na plynu. 
Nerezový povrch upravený nanotechnologií iXelium zůstane 
dlouho krásný a lesklý. Vysoký výkon hořáků a dokonalý
design dotváří celkový dojem skvělého spotřebiče na vaření. 
Barevné řešení skleněných povrchů vybraných modelů  
dokonale ladí s troubami a mikrovlnnými troubami  
ve stejném barevném provedení.
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PLYNOVÉ VARNÉ DESKY

Věčná krása
spojení oceli a skla

Impozantní, progresivní design plynových varných desek se skleněným povrchem dokonale ladí s ostatními spotřebiči 
v kuchyni. Dvojité mřížky hořáků či robustní litinový rám zaručují perfektní stabilitu hrnců.

VYSOKÝ VÝKON HOŘÁKU
Dvojkorunkový hořák s výkonem 3,7 kW 
zkracuje čas přípravy o 20 %.

ZAPALOVÁNÍ HOŘÁKŮ
Zapálení hořáků je jednoduché díky  
elektrické jiskře, která je integrované 
v knoflících ovládání.
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PLYNOVÉ VARNÉ DESKY

Snadná a rychlá
údržba

Exkluzívní úprava povrchu nanotechnologií iXelium brání přilepení připravovaného jídla na povrch, 
chrání ho před poškrábáním a stárnutím. Na čištění povrchu není třeba používat čistící prostředky, 
postačí mokrá měkká houbička. Výsledkem je vždy lesklý čistý povrch bez škrábanců.

LABORATORNÍ ZKOUŠKY
Nezávislá zkušebna TÜV Rheinland Italia potvrdila 
vysokou odolnost povrchů upravených nanotechnologií 
iXelium proti zažloutnutí, poškrábání a korozi, která vzniká 
při sváření tradiční nerezové oceli. TÜV Rheinland Italia je 
globálním lídrem v oblasti nezávislého testování  
a certifikaci kvality výrobků, služeb a podnikových 
systému více než 130 let.

KOUŠKA ODOLNOSTI TEPLOTY
Nerezové povrchy byly po dobu jedné hodiny vystaveny 
teplotě 315 °C, kdy se ukázalo, že iXelium povrch je  
6× odolnější vůči zažloutnutí, než tradiční ocel.

ZKOUŠKA ODOLNOSTI PROTI POŠKRÁBÁNÍ
Odolnost vůči poškrábání povrchové úpravy iXelium je 
15× vyšší než u tradiční nerezové oceli.

ZKOUŠKA ODOLNOSTI PROTI KOROZI
Povrchy byly podrobeny testu na vlhkém vzduchu 
s vysokou koncentrací solného roztoku. Povrch iXelium 
je 6× odolnější proti korozi než tradiční nerezová ocel.

Deska s povrchem iXelium
Perfektní, lehko udržovatelný 
trvanlivý povrch, odolný vůči 
vysokám teplotám  
a škrábancům.

Deska bez úpravy iXelium
Stopy škrábanců po čistícím 
prostředku a hrubé houbičce 
jsou patrné.

Zažloutlý povrch v okolí hořáků, 
způsobený vysokými teplotami.
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PLYNOVÉ VARNÉ DESKY

Plynová varná deska, 
šířka 73 cm
• 5 plynových hořáků, 1 dvojkorunkový
•  Bezpečnostní ventily hořáků
•  Provedení: nerez, tvrzené sklo
•  2 litinové mřížky
•  Integrované elektrické zapalování
•  Maximální výkon hořáků: 12,3 kW
•  Rozměry (v x š x h): 49 x 730 x 510 mm
•  Výřez (š x h): 560 x 480 mm
•  Příslušenství: trysky na propan-butan

GOW 7523 NB
Plynová varná deska, 
šířka 59 cm
•  4 plynové hořáky, 1 dvojkorunkový
•  Bezpečnostní ventily hořáků
•  Provedení: černé tvrzené sklo (NB),  

tvrzené sklo v barvě champagne (S), bílé 
tvrzené sklo (WH)

•  2 litinové mřížky s vnějším rámem
•  Integrované elektrické zapalování
•  Maximální výkon hořáků: 8 kW
•  Rozměry (v x š x h): 49 x 590 x 510 mm
•  Výřez (š x h): 560 x 480 mm

GOA 6425 NB / S / WH

Plynová varná deska, 
 šířka 59 cm
• 4 plynové hořáky, 1 dvojkorunkový
•  Bezpečnostní ventily hořáků
•  Provedení: bez rámu, černé tvrzené sklo
•  2 litinové mřížky 
•  Integrované elektrické zapalování
•  Maximální výkon hořáků: 8 kW
•  Rozměry (v x š x h): 49 x 590 x 510 mm
•  Výřez (š x h): 560 x 490 mm
•  Příslušenství: trysky na propan-butan

GOA 6423 NB / GOW 6423 NB EE*
Plynová varná deska  
s povrchem z tvrzeného skla
•  4 plynové hořáky
•  Bezpečnostní ventily hořáků
•  Provedení: černé tvrzené sklo
•  2 litinové mřížky
•  Integrované elektrické zapalování
•  Maximální výkon hořáků: 8 kW
•  Rozměry (v x š x h): 49 x 590 x 510 mm
•  Výřez (š x h): 560 x 480 mm

Plynová varná deska,  
šířka 59 cm
•  4 plynové hořáky, 1 dvojokrunkový
•  Bezpečnostní ventily hořáků
•  Provedení: černé tvrzené sklo
•  2 litinové mřížky 
•  Integrované elektrické zapalování
•  Maximální výkon hořáků: 8 kW
•  Rozměry (v x š x h): 49 x 590 x 510 mm
•  Výřez (š x h): 560 x 480 mm

AKT 6414 NB

GOR 6416 NB

73 cm

59 cm

59 cm

GOS 6415 NB
Plynová varná deska, 
šířka 59 cm
•  4 plynové hořáky
•  Bezpečnostní ventily hořáků
•  Provedení: černé tvrzené sklo
•  2 litinové mřížky s vnějším rámem
•  Integrované elektrické zapalování
•  Maximální výkon hořáků: 8 kW
•  Rozměry (v x š x h): 41 x 590 x 510 mm
•  Výřez (š x h): 560 x 480 mm

59 cm59 cm

59 cm

*

11 290 Kč
9 790 Kč

9 790 Kč
8 490 Kč

8 590 Kč
7 490 Kč

6 290 Kč
5 490 Kč

9 190 Kč
7 990 Kč

7 190 Kč
6 290 Kč

7 490 Kč
6 490 Kč

GOA 6423 NB        GOW 6423 NB EE
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PLYNOVÉ VARNÉ DESKY

Plynová varná deska, 
šířka 73 cm
• 5 plynových hořáků, 1 dvojkorunkový
•  Bezpečnostní ventily hořáků
•  Provedení: nerez s povrchem iXelium
•  3 litinové mřížky 
•  Integrované elektrické zapalování
•  Maximální výkon hořáků: 11 kW
•  Rozměry (v x š x h): 41 x 730 x 510 mm
•  Výřez (š x h): 560 x 480 mm
•  Příslušenství: trysky na propan-butan

GMW 7522 IXL GMW 6422 IXL EE

73 cm

Plynová varná deska,  
šířka 59 cm
•  4 plynové hořáky, 1 dvojkorunkový
•  Bezpečnostní ventily hořáků
•  Provedení: nerez s povrchem iXelium
•  2 litinové mřížky 
•  Integrované elektrické zapalování
•  Maximální výkon hořáků: 8 kW
•  Rozměry (v x š x h): 41 x 590 x 510 mm
•  Výřez (š x h): 560 x 480 mm
•  Příslušenství: trysky na propan-butan

GMA 6422 IXL

Plynová varná deska,  
šířka 59 cm
•  4 plynové hořáky, 1 dvojkorunkový
•  Bezpečnostní ventily hořáků
•  Provedení: nerez s povrchem iXelium
•  2 litinové mřížky 
•  Integrované elektrické zapalování
•  Maximální výkon hořáků: 8 kW
•  Rozměry (v x š x h): 41 x 590 x 510 mm
•  Výřez (š x h): 560 x 480 mm
•  Příslušenství: trysky na propan-butan
 

59 cm

59 cm

GMF 6422 IX
Plynová varná deska s nerez 
povrchem 
•  4 plynové hořáky, 1 velký dvojkorunkový
•  Bezpečnostní ventily hořáků
•  Provedení: nerez
•  2 litinové mřížky
•  Integrované elektrické zapalování
•  Maximální výkon hořáků: 8 kW
•  Rozměry (v x š x h): 41 x 590 x 510 mm
•  Výřez (š x h): 560 x 480 mm

59 cm

Plynová varná deska  
s nerez povrchem 
•  4 plynové hořáky
•  Bezpečnostní ventily hořáků
•  Provedení: nerez
•  2 litinové mřížky
•  Integrované elektrické zapalování
•  Maximální výkon hořáků: 7,8 kW
•  Rozměry (v x š x h): 47 x 590 x 510 mm
•  Výřez (š x h): 560 x 480 mm

GMF 6412 IX

58 cm

Plynová varná deska  
s nerez povrchem
•  4 plynové hořáky
•  Bezpečnostní ventily hořáků
•  Provedení: nerez
•  2 smaltované mřížky
•  Integrované elektrické zapalování
•  Maximální výkon hořáků: 7,8 kW
•  Rozměry (v x š x h): 47 x 590 x 510 mm
•  Výřez (š x h): 560 x 480 mm

GMF 6410 IX

58 cm

10 290 Kč
8 990 Kč

8 590 Kč
7 490 Kč

9 190 Kč
7 990 Kč

6 890 Kč
5 990 Kč

6 290 Kč
5 490 Kč

5 490 Kč
4 790 Kč



70

PLYNOVÉ VARNÉ DESKY

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

AKR 360 IX/03

58 cm

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

AKR 351 IX

58 cm

Plynová varná deska s nerez 
povrchem 
•  4 plynové hořáky, 1 dvojkorunkový
•  Bezpečnostní ventily hořáků
•  Provedení: nerez
•  2 ocelové mřížky
•  Integrované elektrické zapalování
•  Maximální výkon hořáků: 8 kW
•  Rozměry (v x š x h): 40 x 580 x 510 mm
•  Výřez (š x h): 560 x 480 mm
•  Příslušenství: trysky na propan-butan

AKR 362 IX

58 cm

4 990 Kč
4 390 Kč

4 390 Kč
3 790 Kč

4 590 Kč
3 990 Kč
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DOMINO VARNÉ DESKY

Indukční 
sklokeramická varná 
deska
•  2 indukční zóny
•  Dotykové ovládání: centrální "+" &"-"
•  Technologie 6. SMYSL SmartSense
•  Způsoby vaření: Uedení do varu,  

Rozpouštění
•  9 stupňů výkonu + PowerBooster
•  Časovač
•  Provedení: bez rámu
•  Maximální příkon: 3,6 kW
•  PowerManagement
•  Rozměry (v x š x h):  

54 x 284 x 510 mm
•  Výřez (š x h): 275 x 490 mm

Elektrická varná deska 
•  2 varné plotny
•  Ovládání knoflíky
•  Maximální příkon: 3,5 kW
•  Provedení: pravá a levá strana zkosená
•  Rozměry (v x š x h):  

52 x 288 x 510 mm
•  Výřez (š x h): 268 x 490 mm

WS Q0530 NE AKT 360 IX

284 mm 288 mm

Domino 
varné desky

ŘADA VARNÝCH DESEK, KTERÉ ROZPROUDÍ FANTAZII
Flexibilní řada varných desek se může pochlubit materiály  
a rozměry, které je možné vzájemně snadno kombinovat.

* Dostupné od května 2020

5 690 Kč
4 990 Kč

AKT 315 IX 

288 mm

Sklokeramická varná 
deska
•  2 varné plotny
•  Ovládání knoflíky  
•  9 stupňů výkonu
•  Maximální příkon: 2,9 kW
•  Provedení: nerezový rám
•  Rozměry (v x š x h):  

57 x 288 x 510 mm
•  Výřez (š x h): 270 x 490 mm

4 990 Kč
4 390 Kč

8 590Kč
7 490 Kč

AKT 352 IX 

288 mm

Plynová varná deska  
s nerez rámem
• 2 plynové hořáky
•  Bezpečnostní ventily hořáků
•  Provedení: černá s nerezovým rámem
•  2 litinové mřížky
•  Integrované elektrické zapalování
•  Maximální výkon hořáků: 4,6 kW
•  Rozměry (v x š x h):  

52 x 288 x 510 mm
•  Výřez (š x h): 268 x 490 mm

* Do vyprodání zásob

7 490 Kč
6 490 Kč
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ODSAVAČE PAR
Č i s t ý  v z d u c h  
a  j a s n é  o s v ě t l e n í 
Nová řada inteligentních odsavačů par Whirlpool efektivně  
udržuje čistý vzduch v kuchyni, potichu a s optimální úrovní 
výkonu. Inteligentní osvětlení vytváři příjemné prostředí  
pro každou příležitost. Odsavače jsou vyrobeny ze špičkových 
materiálů s minimalistickými liniemi a vhodné pro všechny typy 
kuchyní.
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ODSAVAČE PAR

Čistý vzduch
a jasné osvětlení

nejen během vaření

Díky jedinečné technologii 6. SMYSL a inteligentním senzorům je zajištěno účinné odsávání  
a docíleno čistého vzduchu v kuchyni nejen během vaření. Senzory snímají situaci  
a intuitivně reagují na aktuální stav – na přítomnost zápachu, dýmu nebo páry. Inteligentní 
osvětlení se přizpůsobuje potřebám zákazníka od silného osvětlení až po intimní k vytvoření 
příjemné atmosféry v místnosti. Odsavač lze ovládat i na dálku pomocí aplikace 6th Sense Live.

Síla technologie 6. SMYSL
Intuitivní funkce ovládané technologií 6. SMYSL vzájemně spolupracují k dosažení požadovaných výsledků. CookSense  
rozliší režim vaření na varné desce a množství vytvářející se páry a nastaví nejvhodnější úroveň svého výkonu. AirSense 
udržuje v kuchyni čerstvý vzduch po celý den. Technologie LightSense dokáže osvětlit prostor podle situace a nálady, 
dokonce i v noci – od silného osvětlení během vaření po měkké světlo pro příjemnou atmosféru. Tlumené noční 
osvětlení usnadňuje orientaci v kuchyni v průběhu nočních hodin.

APLIKACE 
6th SenseLive

AirSense
Čerstvý vzduch  
v celém prostoru

LightSense
Osvětlení pro každou 
příležitost

CookSense
Vaření bez zápachu
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ODSAVAČE PAR

Jednoduchá cesta
ke svěžímu vzduchu

NEPŘETRŽITÝ MONITORING
Senzory technologie 6. SMYSL CookSense zaznamenají množství vytvářející se páry a intuitivně 
nastaví správnou rychlost odsávání. Ta se postará o odstranění nežádoucích zápachů a díky tomu je 
vzduch v kuchyni čistý i v průběhu vaření. Navíc se včasným odsátím par nemají na povrchu šanci 
usadit mastné zbytky. V režimu CookSense je ovládání velmi jednoduché – technologie 6. SMYSL  
se aktivuje jedinným dotykem. 

Intenzivní režim
5hodinové odsávání vyčistí silně 
znečištěný vzduch - například  
od cigaretového kouře.

Denní režim
3hodinové odsávání je ideální volba 
například po smažení nebo vaření.

ČERSTVÝ VZDUCH NEJEN V KUCHYNI
AirSense je perfektní způsob, jak udržet čerstvý vzduch v kuchyni a přilehlých prostorech. V nabídce 
jsou dva režimy s postupným snižováním výkonu odsávání: intenzívní a denní. Oba režimy se po 
uplynutí stanoveného času automaticky vypnou.
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ODSAVAČE PAR

Inteligentní, funkční
a emotivní osvětlení 

Výjimečně tichý 
bezkartáčový motor

Správné osvětlení varné zóny je důležité, proto Whirlpool technologie LightSense přináší 
inteligentní řešení s možností přizpůsobení osvětlení každé situaci. Silné bílé světlo při vaření,  
teplé měkké pro vykouzlení příjemné atmosféry nebo noční bezpečnostní světlo.

 Výkonný odsavač se často rovná hlučný odsavač a nepříjemný společník při vaření nebo posezení 
s přáteli. Funkce ZenMode se postará o ideální rovnováhu mezi výkonem a hlučností odsavače tak, 
že i výkonné odsávání dokáže zajistit v kuchyni tiché a příjemné prostředí.

Maximální výkon, 
minimální hluk
ZenMode  je optimální 
kompromis intenzity odsávání a 
hladiny hluku. Jedná se o ideální 
řešení při déle trvající přípravě 
jídel, při společném vaření 
s přáteli nebo třeba v okamžiku 
telefonického hovoru.

Tichý motor

Bezkartáčový motor je  
inovativní technologií  
motoru, který pohání 
permanentní magnety,  
a proto je jeho chod velmi  
tichý.

� Volitelné nastavení
  Stmívač světla DimmerLight  
pro každou příležitost. 

� Nastavení tónu světla
  S pomocí funkce LightTone lze 
nastavit bílé svtlo, žluté světlo a různě 
intenzivní přechody mezi nimi.

� Noční světlo
  Automatické noční osvětlení  

NightLight pro bezpečný pohyb.

� Autolight
  Nastaví automatické  
osvětlení.
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ODSAVAČE PAR

Perfektní výkon,
neuvěřitelné vlastnosti

Aplikace 6th SenseLive synchronizuje odsavač par s činností trouby, varné desky a dalších 
spotřebičů. Odsavač par se automaticky zapne ihned po zapnutí indukční varné desky. Aplikace 
6th SenseLive zajistí absolutní kontrolu nad výpary a zajistí tak čerstvý a čistý vzduch.

ŠTĚRBINOVÉ ODSÁVÁNÍ – PERIMETR
Odsávání štěrbinou efektivně usměrňuje odsávaný vzduch směrem 
k vnějšímu obvodu odsavače. Tento způsob odsávání zvyšuje účinnost 
o cca 10 % a snižuje hladinu hluku o 7 %.1 Minimalistický design, tiché  
a efektivní řešení.

1 V porovnání s ostatními odsavači Whirlpool, které tuto funkci nemají.

Varná deska Trouba
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ODSAVAČE PAR

Perfektní výkon,
neuvěřitelné vlastnosti

PERIMETER
Odsávání obvodovou štěrbinou je k dispozici u nástěnných a integrovaných odsavačů. Úzká štěrbina zvyšuje odtah par, 
čímž se zvyšuje i výkon odsávání o 10 % při stejném výkonu motoru (v porovnání s odpovídajícím odsavačem bez této 
technologie).

TUKOVÝ FILTR
Ochrannou funkci vnitřních částí odsavače zajišťuje tukový filtr, který zachytává 
všechny mastnoty, které se uvolňují během vaření z páry. V odsavačích se 
používají kovové filtry s možností umývání pro opakované použití nebo papírové 
filtry, které je třeba pravidelně měnit.

 
UHLÍKOVÝ FILTR
Pokud není možné instalovat odsavač par s odvodem do komína, je pro zajištění 
čistoty ovzduší třeba použít uhlíkový filtr. Ten má omezenou životnost, podle 
modelu 6 měsíců až 3 roky.

 
 
INDIKACE ZANESENÉHO FILTRU
Odsavače par se senzorovou technologií 6. SMYSL jsou vybaveny automatickou signalizací zaneseného filtru.1 Papírové 
filtry obsahují barevnou grafiku, která po zanesení mastnotou změní zbarvení.

1 V závislosti na modelu

ENERGETICKÁ TŘÍDA A++
Model W11 WHVS 90F LT C K je díky své velmi nízké spotřebě energie zařazen do energetické třídy 
A++. Je tak energeticky neúspornějším odsavačem společnosti Whirlpool.
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ODSAVAČE PAR

Konstrukce a design
odsavačů par

NÁSTĚNNÝ ODSAVAČ PAR
Dokonalé řešení pro všechny milovníky vaření, kteří 
chtějí volný prostor nad varnou deskou a rádi připravují  
i náročnější recepty s delší dobou vaření.

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR
Oblíbená verze dekorativního odsavače 
s vysokým výkonem odsávání. V nabídce 
jsou celonerezové modely nebo verze 
v kombinaci se sklem.

INTEGROVANÝ ODSAVAČ PAR  
DO PRACOVNÍ DESKY
Elegantní minimalistický design perfektně ladí 
s ostatními spotřebiči W Collection. Působivá rychlost 
odsávání vtáhne zápachy, dým a páru vznikající při vaření 
na varné desce a zajistí v kuchyni čistý vzduch.

INTEGROVANÝ ODSAVAČ PAR
Dokonale skrytý odsavač je zabudovaný 
do skříňky nad varnou deskou. V nabídce 
jsou také výsuvné odsavače, které se 
v průběhu činnosti vysunou nad pracovní 
desku a v době klidu jsou schované 
ve skříňce. Viditelná je pouze přední 
dekorativní lišta.
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NÁSTĚNNÉ ODSAVAČE PAR

Nástěnný odsavač par
• Dotykové ovládání, konektivita
• 1 motor, 10 stupnů výkonu odsávání 
• Technologie CookSense, AirSense, LightSense
• ZEN mód - extra tichý chod odsavače
•  Perimetr - odsávání přes štěrbinu, které 

zvyšujvýkon a současně snižuje hlučnost 
odsávání

• Osvětlení LED pás - 7 W 
•  Kapacita odsávaní int/max/min: 801/432/240 m3/h

•  Hladina hluku int/max/min: 70/55/40 dB
•  Příkon motoru: 160 W
•  Provedení: černé sklo, černá komínová nadstavba
•  Průměr odsávací roury: 150 mm
•  Rozměry (v x š x h):  

485 (1050 s komínem) x 898 x 369 mm
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr, možno 

dokoupit uhlíkový filtr pro recirkulaci

WHVS 90F LT C K

Nástěnný odsavač par
• Dotykové ovládání
• 1 motor, 3 stupně výkonu odsávání + booster
• Technologie CookSense
• ZEN mód - extra tichý chod odsavače
•  Perimetr - odsávání přes štěrbinu, které zvyšuje 

výkon a současně snižuje hlučnost odsávání
• Osvětlení 2 LED žárovky
•  Kapacita odsávaní int/max/min:  

730/590/125 m3/h
•  Hladina hluku int/max/min: 71/67/33 dB

•  Příkon motoru: 260 W
•  Provedení: černé sklo, černá komínová nadstavba
•  Průměr odsávací roury: 150 mm
•  Rozměry (v x š x h):  

486 (+ komín 1037) x 895 x 335 mm
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr, možno 

dokoupit uhlíkový filtr pro recirkulaci

WHVS 93F LT BSS

Nástěnné
odsavače par

AKR 855/1 G BL

Nástěnný odsavač par
• Dotykové ovládání
• 1 motor, 3 stupně výkonu odsávání 
•  Perimetr - odsávání přes štěrbinu, které zvyšuje 

výkon a současně snižuje hlučnost odsávání
• Osvětlení 2 LED žárovky
•  Kapacita odsávaní int/max/min: 625/256 m3/h
•  Hladina hluku max/min: 65/44 dB
•  Příkon motoru: 260 W

•  Provedení: černé sklo, černá komínová nadstavba
•  Průměr odsávací roury: 150 mm
•  Rozměry (v x š x h): 477 x 798 x 331 mm
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr, možno 

dokoupit uhlíkový filtr pro recirkulaci

* do vyčerpání zásob

28 690 Kč
24 990 Kč

20 690 Kč
17 990 Kč

16 090 Kč
13 990 Kč
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NÁSTĚNNÉ ODSAVAČE PAR / VESTAVNÝ ODSAVAČ PAR DO PRACOVNÍ DESKY

WDO 93F B K

Nástěnný odsavač par
• Dotykové ovládání
• 1 motor, 3 stupně výkonu odsávání 
•  Perimetr - odsávání přes štěrbinu, které zvyšuje 

výkon a současně snižuje hlučnost odsávání
• Osvětlení 2 LED žárovky
•  Kapacita odsávaní int/max/min:  

713/625/464 m3/h
•  Hladina hluku int/max/min: 70/68/62 dB

•  Příkon motoru: 270 W
•  Provedení: bílé sklo, komínová nadstavba v sivé 

barvě
•  Průměr odsávací roury: 150 mm
•  Rozměry (v x š x h):  

350 (270-710 s komínem) x 598 x 326 mm
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr, možno 

dokoupit uhlíkový filtr pro recirkulaci

WHVP 63 LT W

Nástěnný odsavač par
• Ovládání tlačítky
• 1 motor, 3 stupně výkonu odsávání 
•  Perimetr - odsávání přes štěrbinu, které zvyšuje 

výkon a současně snižuje hlučnost odsávání
• Osvětlení 2 LED žárovky
•  Kapacita odsávaní int/max/min:  

713/625/464 m3/h
•  Hladina hluku int/max/min: 70/68/62 dB
•  Příkon motoru: 260 W

•  Provedení: černé sklo, černá komínová nadstavba 
•  Průměr odsávací roury: 150 mm
•  Rozměry (v x š x h):  

360 (270-710 s komínem) x 598 x 326 mm
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr, možno 

dokoupit uhlíkový filtr pro recirkulaci

Nástěnný odsavač par
• Ovládání tlačítky
• 1 motor, 3 stupně výkonu odsávání 
•  Perimetr - odsávání přes štěrbinu, které zvyšuje 

výkon a současně snižuje hlučnost odsávání
• Osvětlení 2 LED žárovky
•  Kapacita odsávaní int/max/min: 368/240 m3/h
•  Hladina hluku max/min: 63/55 dB
•  Příkon motoru: 140 W
•  Provedení: černé sklo, černá komínová nadstavba 

•  Průměr odsávací roury: 150 mm
•  Rozměry (v x š x h): 350 (270-710 s komínem) x 

598 x 293 mm
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr, možno 

dokoupit uhlíkový filtr pro recirkulaci

Vestavný odsavač  
par do pracovní desky
• Ovládání mechanickým posuvníkem
• 1 motor, 3 stupně výkonu odsávání+booster 
• Osvětlení 2 LED žárovky
•  Kapacita odsávaní int/max/min:  603/496/304 m3/h
•  Hladina hluku int/max/min: 70/46 dB
•  Příkon motoru: 110 W
•  Provedení: černá barva, skleněný výklopný kryt
•  Rozměry (v x š x h): 590-870 x 860 x 120 mm
•  Spodní difúzér (v x š x h): 97 x 400 x 400 mm
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr, možno dokoupit uhlíkový filtr 

pro recirkulaci

AKR 037 G / BL AKR 036/1 G BL

Nástěnný odsavač par
• Dotykové ovládání
• 1 motor, 3 stupně výkonu odsávání 
•  Perimetr - odsávání přes štěrbinu, které zvyšuje 

výkon a současně snižuje hlučnost odsávání
• Osvětlení 2 LED žárovky
•  Kapacita odsávaní int/max/min: 625/256 m3/h
•  Hladina hluku max/min: 62/75 dB
•  Příkon motoru: 260 W

•  Provedení: černé sklo, černá komínová nadstavba
•  Průměr odsávací roury: 150 mm
•  Rozměry (v x š x h): 477 x 798 x 331 mm
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr, možno 

dokoupit uhlíkový filtr pro recirkulaci

AKR 039 G / BL

Vestavný odsavač par
do pracovní desky

11 290 Kč
9 790 Kč

9 790 Kč
8 490 Kč

8 590 Kč
7 490 Kč

7 490 Kč
6 490 Kč

43 490 Kč
37 790 Kč



82

KOMÍNOVÉ ODSAVAČE PAR

WHBS 93 F LE X

WHBS 64 F LM XWHBS 63 F LE X

Komínový odsavač par
• EasyDisplay, dotykové ovládání
• Technologie 6. SMYSL CookSense
• 1 motor, 3 stupně výkonu odsávání + booster
• ZEN mód - extra tichý chod odsavače
• Osvětlení LED pásem - 7 W
•  Kapacita odsávaní int/max/min:  

750/464/135 m3 / h
•  Hladina hluku int/max/min: 72/62/38 dB
•  Příkon motoru: 270 W

•  Provedení: nerez + černý panel, nerez komínová 
nadstavba

•  Průměr odsávací roury: 150 mm
•  Rozměry (v x š x h):620-1140 x 598 x 455 mm
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr, možno 

dokoupit uhlíkový filtr pro recirkulaci

Komínový odsavač par
• Ovládání tlačítky
• 1 motor, 3 stupně výkonu odsávání + booster
• ZEN mód - extra tichý chod odsavače
• Osvětlení 2 LED žárovky 
•  Kapacita odsávaní int/max/min:  

720/610/285 m3 / h
•  Hladina hluku max/min: 72/35 dB
•  Příkon motoru: 250 W

•  Provedení: nerez
•  Průměr odsávací roury: 150 mm
•  Rozměry (v x š x h):630-1125 x 898 x 450 mm
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr, možno 

dokoupit uhlíkový filtr pro recirkulaci

WHBS 62F LT K

Komínový odsavač par
• Ovládání tlačítky
• 1 motor, 3 stupně výkonu odsávání + booster
• ZEN mód - extra tichý chod odsavače
• Osvětlení 2 LED žárovky 
•  Kapacita odsávaní int/max/min: 
713/680/115 m3/h
•  Hladina hluku max/min: 76/35 dB
•  Příkon motoru: 250 W

•  Provedení: nerez + čiré sklo
•  Průměr odsávací roury: 150 mm
•  Rozměry (v x š x h): 603-1130 x 598 x 410 mm
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr, možno 

dokoupit uhlíkový filtr pro recirkulaci

WHFG 63 F LE X

Komínový odsavač par
• Ovládání tlačítky
• 1 motor, 3 stupně výkonu odsávání 
• Osvětlení 2 LED žárovky 
•  Kapacita odsávaní int/max/min: 600/242 m3/h
•  Hladina hluku max/min: 69/46 dB
•  Příkon motoru: 250 W

•  Provedení: nerez
•  Průměr odsávací roury: 150 mm
•  Rozměry (v x š x h): 619-1147 x 598 x 450 mm
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr, možno 

dokoupit uhlíkový filtr pro recirkulaci

Komínový odsavač par
• Ovládání tlačítky
• 1 motor, 3 stupně výkonu odsávání + booster
• ZEN mód - extra tichý chod odsavače
• Osvětlení 2 LED žárovky 
•  Kapacita odsávaní int/max/min:  

720/610/285 m3 / h
•  Hladina hluku max/min: 72/35 dB
•  Příkon motoru: 250 W

•  Provedení: nerez
•  Průměr odsávací roury: 150 mm
•  Rozměry (v x š x h): 707-1148 x 598 x 450 mm
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr, možno 

dokoupit uhlíkový filtr pro recirkulaci

Komínové odsavače par

* do vyčerpání zásob

13 790 Kč
11 990 Kč

10 290 Kč
8 990 Kč

10 290 Kč
8 990 Kč

9 790 Kč
8 490 Kč

7 490 Kč
6 490 Kč
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KOMÍNOVÉ ODSAVAČE PAR / PROSTOROVÉ ODSAVAČE PAR

AKR 504 IX

Ostrůvkový odsavač par
• Nástěnný odsavač par
• Ovládání tlačítky
• 1 motor, 3 stupně výkonu odsávání + booster
• ZEN mód - extra tichý chod odsavače
• Osvětlení 2 LED žárovky
•  Kapacita odsávaní max/min: 
  72/35 m3/h
•  Hladina hluku int/max/min: 71/67/29 dB
•  Příkon motoru: 250 W

•  Provedení: nerez+čiré sklo, nerez komínová 
nadstavba

•  Průměr odsávací roury: 150 mm
•  Rozměry (v x š x h): 603-1130 x 1000 x 500 mm
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr, možno 

dokoupit uhlíkový filtr pro recirkulaci

WIFG 103 F LE X

Komínový odsavač par
• Ovládání tlačítky
• 1 motor, 3 stupně výkonu odsávání 
• Osvětlení 2 LED žárovky 
•  Kapacita odsávaní int/max/min: 603/256 m3/h
•  Hladina hluku max/min: 66/47 dB
•  Příkon motoru: 175 W
•  Provedení: nerez

•  Průměr odsávací roury: 150 mm
•  Rozměry (v x š x h): 700-1120 x 900 x 501 mm
•  Rozměry (v x š x h): 700-1120 x 600 x 501 mm*
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr, možno 

dokoupit uhlíkový filtr pro recirkulaci

Komínový odsavač par
• Ovládání tlačítky
• 1 motor, 3 stupně výkonu odsávání 
• Osvětlení 2 LED žárovky 
•  Kapacita odsávaní int/max/min: 630/314 m3/h
•  Hladina hluku max/min: 71/52 dB
•  Příkon motoru: 250 W
•  Provedení: nerez

•  Průměr odsávací roury: 150 mm
•  Rozměry (v x š x h): 603-1130 x 598 x 450 mm
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr, možno 

dokoupit uhlíkový filtr pro recirkulaci

Ostrůvkový odsavač par
• Dotykové ovládání
• 1 motor, 3 stupně výkonu odsávání + booster
• Technologie CookSense
• Osvětlení 4 LED žárovky
•  Kapacita odsávaní int/max/min:  

713/581/304 m3/h

•  Hladina hluku int/max/min: 74/69/52 dB
•  Příkon motoru: 310 W
•  Provedení: nerez, černý panel
•  Průměr odsávací roury: 150 mm
•  Rozměry (v x š x h): 670-1100 x 1000 x 600 mm
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr, možno 

dokoupit uhlíkový filtr pro recirkulaci

WHCN 94 F LM X, WHCN 64 F LM X* WHFG 64 F LM X

Ostrůvkové odsavače par

6 890 Kč
5 990 Kč

7 490 Kč
6 490 Kč

22 390 Kč
19 490 Kč

13 790 Kč
11 990 Kč

7 490 Kč
6 490 Kč

WHCN 94 F LM X        WHCN 64 F LM X
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INTEGROVANÉ ODSAVAČE PAR / ZÁVĚSNÉ ODSAVAČE PAR

AKR 650/1 IX

AKR 441/1 IX / NB / WH

AKR 860 IX

WCT 64 FLY X

Vestavný odsavač par
• Tlačítkové ovládání
• 1 motor, 3 stupně výkonu odsávání 
• Osvětlení 2 LED žárovky
• Perimetr - odsávání přes štěrbinu, které zvyšuje   
  výkon a současně snižuje hlučnost odsávání
•  Kapacita odsávaní int/max/min: 603/240 m3/h
•  Hladina hluku max/min: 69/49 dB
•  Příkon motoru: 255 W
•  Provedení: nerez
•  Průměr odsávací roury: 150 mm
•  Rozměry (v x š x h): 367 x 523 x 290 mm
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr, možno dokoupit 

uhlíkový filtr pro recirkulaci

Vestavný odsavač par
• Ovládání mechanickým posuvníkem
• 1 motor, 2 stupně výkonu odsávání 
• Osvětlení 2 LED žárovky
•  Kapacita odsávaní int/max/min: 600/225 m3/h
•  Hladina hluku max/min: 70/46 dB
•  Příkon motoru: 200 W
•  Provedení: nerez
•  Průměr odsávací roury: 150 mm
•  Rozměry (v x š x h): 243 x 524 x 289 mm 
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr, možno dokoupit 

uhlíkový filtr pro recirkulaci

Vestavný odsavač par
• Ovládání mechanickým posuvníkem
• 1 motor, 2 stupně výkonu odsávání 
• Osvětlení 2 LED žárovky
•  Kapacita odsávaní int/max/min: 224/125 m3/h
•  Hladina hluku max/min: 54/45 dB
•  Příkon motoru: 75 W
•  Provedení: nerez
•  Průměr odsávací roury: 120 mm
•  Rozměry (v x š x h): 177 x 534 x 299 mm
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr, možno dokoupit 

uhlíkový filtr pro recirkulaci

Závěsný odsavač par
• Ovládání mechanickým posuvníkem
• 1 motor, 3 stupně výkonu odsávání
• Osvětlení 2 LED žárovky
•  Kapacita odsávaní int/max/min:  254/110 m3/h
•  Hladina hluku max/min: 66/47 dB
•  Příkon motoru: 115 W
•  Provedení: nerez, skleněný výklopný kryt (IX), černá 

barva, skleněný výklopný kryt (NB), bílá barva, 
skleněný výklopný kryt (WH)

•  Průměr odsávací roury: 120 mm
•  Rozměry (v x š x h): 130 x 599 x 496 mm
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr, možno dokoupit 

uhlíkový filtr pro recirkulaci

Vestavné odsavače par

Závěsné odsavače par

11 290 Kč
9 790 Kč

4 990 Kč
4 390 Kč

3 990 Kč
3 490 Kč

3 090 Kč
2 690 Kč

3 790 Kč
3 290 Kč

IX                          NB, WH
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VÝSUVNÉ ODSAVAČE PAR

AKR 747 IX/1

AKR 5390/1 IX

Vestavný výsuvný odsavač par
• Ovládání tlačítky
• 1 motor, 3 stupně výkonu odsávání
• Osvětlení 2 LED žárovky
•  Kapacita odsávaní int/max/min:  304/125 m3/h
•  Hladina hluku max/min: 62/46 dB
•  Příkon motoru: 115 W
•  Provedení: černé sklo
•  Průměr odsávací roury: 120 mm
•  Rozměry (v x š x h): 180 x 598 x 300 mm
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr, možno dokoupit 

uhlíkový filtr pro recirkulaci

Vestavný výsuvný odsavač par
• Ovládání tlačítky
• 1 motor, 3 stupně výkonu odsávání
• Osvětlení 2 LED žárovky
•  Kapacita odsávaní int/max/min:  304/125 m3/h
•  Hladina hluku max/min: 62/46 dB
•  Příkon motoru: 115 W
•  Provedení: bílá barva (WH), nerez (IX)
•  Průměr odsávací roury: 120 mm
•  Rozměry (v x š x h): 180 x 598 x 300 mm
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr, možno dokoupit 

uhlíkový filtr pro recirkulaci

Vestavný výsuvný odsavač par
• Ovládání tlačítky
•  1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
•  Osvětlení: 2 LED žárovky
•  Kapacita odsávání max/min: 304/125 m3/h
•  Hladina hluku max/min: 65/48 dB
•  Příkon motoru: 115 W
•  Provedení: nerez
•  Průměr připojení odsávací roury: 120 mm 
•  Rozměry (v x š x h): 180 x 598 x 300 mm
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr (2 ks), možno 

dokoupit uhlíkový filtr pro recirkulaci

Vestavný výsuvný odsavač par
• Ovládání tlačítky
• 1 motor, 3 stupně výkonu odsávání
• Osvětlení 2 LED žárovky
•  Kapacita odsávaní int/max/min:  304/125 m3/h
•  Hladina hluku max/min: 62/46 dB
•  Příkon motoru: 115 W
•  Provedení: černá barva
•  Průměr odsávací roury: 120 mm
•  Rozměry (v x š x h): 180 x 598 x 300 mm
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr, možno dokoupit 

uhlíkový filtr pro recirkulaci

Vestavný výsuvný odsavač par
• Ovládání tlačítky
• 1 motor, 3 stupně výkonu odsávání
• Osvětlení 2 LED žárovky
•  Kapacita odsávaní int/max/min:  400/272 m3/h
•  Hladina hluku max/min: 70/60 dB
•  Příkon motoru: 115 W
•  Provedení: nerez
•  Průměr odsávací roury: 120 mm
•  Rozměry (v x š x h): 180 x 598 x 300 mm
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr, možno dokoupit 

uhlíkový filtr pro recirkulaci

AKR 750 G K AKR 749/1 WH, IX

AKR 749/1 NB

Výsuvné odsavače par
3 790 Kč
3 290 Kč

4 390 Kč
3 790 Kč

4 390 Kč
3 790 Kč

4 390 Kč
3 790 Kč

5 490 Kč
4 790 Kč

IX                          NB, WH
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MYČKY NÁDOBÍ
N e j č i s t š í  n á d o b í
Chytré nápady pro oslnivě čisté nádobí činí naše myčky  
jedinečnými a nenapodobitelnými. Zákazníkům nabízíme  
inteligentní spotřebiče v elegantním a ergonomickém designu  
se zárukou skvělých výsledků. Přinášíme plně integrované  
myčky nebo modely s vnějším ovládacím panelem,  
s nízkou spotřebou vody a energie a vysokým čisticím  
výkonem.
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MYČKY NÁDOBÍ

SupremeClean pro dokonalé
umyté a usušené nádobí

SupremeClean  
ŘEŠENÍ PRO DOKONALÉ MYTÍ A SUŠENÍ NÁDOBÍ
Nová technologie 6. SMYSL detekuje a monitoruje úroveň znečištění vody díky inteligentním 
senzorům a přizpůsobí cyklus mytí zjištěným skutečnostem. Výsledkem je vždy dokonale čisté 
nádobí s až 50% úsporou vody a času. 1

1  Na základě interního testování. Procento je vypočítáno z hodnot mezi minimální a maximální spotřebou vody  
a času s využitím technologie 6. SMYSL.

2  Na základě interního testování.

PowerCleanPro  
PRO DOKONALE UMYTÉ  
NÁDOBÍ BEZ PŘEDMYTÍ
Nejlepší řešení k odstranění odolných 
připálených nečistot a zároveň 
zvětšená kapacita myčky.

UMYTÍ A SUŠENÍ UŽ  
ZA 1 HODINU 2

Jedinečný program PowerDry - aktivní 
sušení dokonale vysuší každé  
nádobí. Dokonce i plastové nádobí 
bude bez nevzhledných kapech 
zaschlých na povrchu.



89

MYČKY NÁDOBÍ

Přínos unikátní
technologie 6. SMYSL

Silně znečištěné nádobí s připálenými zbytky jídla 
lze nyní bez obav mýt s ostatním běžně znečištěným 
nádobím při standardní teplotě. Stačí ho umístit do 
zóny PowerCleanPro, kde jsou umístěny zadní trysky, 
které vysokým tlakem odstraní zbytky jídla z hrnců 
a pánví. Nádobí není třeba předmývat. Flexibilní 
prostor ve spodním koši zvyšuje kapacitu myčky až  
o 30 %.1

MÉNĚ VODY, VYŠŠÍ EFEKTIVITA
Dokonalé umytí jen se 6,5 litry vody! Opětovné využití přefiltrované vody ze závěrečného  
oplachu na další mytí.
Díky Eko programu myčka ušetří až 3 litry vody 2 v mycím cyklu.

AKTIVNÍ SUŠENÍ
Inovativní systém proudění vzduchu v uzavřeném prostoru myčky odvádí horkou páru  
a zpět vhání suchý vzduch. Po otevření dvířek vás čeká perfektně suché nádobí bez nevzhledných 
kapek, a navíc se na vás nevyvalí oblak páry.

Systém NaturalDry pro efektivní sušení ve skvělé energetické třídě. Po skončení fáze sušení, když 
teplota uvnitř myčky klesne pod 40°C, se pootevřou dveře a je zajištěn přísun suchého vzduchu z 
okolí myčky.

NaturalDry

ÚSPORA ENERGIE, VODY A ČASU
Energetická efektivita s technologií 6. SMYSL zaručuje maximální rychlost a účinnost mytí všech 
druhů nádobí v nejvyšší energetické třídě A+++.

1  Na základě interního testování.
2  Platí pro vybraný model, úspora je v porovnání s běžnou myčkou.
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MYČKY NÁDOBÍ

NEREZOVÝ VNITŘEK MYČKY
Vnitřní prostor myčky je vyroben ze 100% nerezové 
oceli. Tento materiál má dlouhou životnost, je 
hygienicky čistý, snadno se udržuje a zaručuje 
vynikající výsledky mytí a sušení.

TELESKOPICKÉ VÝSUVY
Teleskopické výsuvy umožňují jednoduše kompletně 
vysunout horní koš a příborovou zásuvku pro 
pohodlné naskládání a vyndavání nádobí.

LIFT-UP SYSTÉM
Posouvatelná výška horního koše o 3,5 cm umožní 
dát do dolního koše objemnější hrnce nebo talíře 
s větším průměrem.

Myčky nádobí Whirlpool mají špičkový design a jsou vyrobeny s vysoce kvalitních materiálů. 
Nabízejí velký flexibilní vnitřní prostor, nastavitelnou výšku horního koše a vybrané modely jsou 
vybaveny také třetí příborovou zásuvkou.

10 souprav

Prostor pro každý kousek nádobí,
všechno má své místo 1

MODULÁRNÍ TŘETÍ ZÁSUVKA
Flexibilní zásuvku lze přizpůsobit potřebám zákazníka; jednoduchým zasunutím do sebe se zúží o 1/3 a vytvoří tak 
v horním koši prostor k umístění vysokých sklenic.

1  Výbava myčky je závislá na konkrétním modelu.



91

MYČKY NÁDOBÍ

DOLNÍ A HORNÍ KOŠ 
Sklopením držáků na talíře se v dolním koši vytvoří prostor 
pro uložení hrnců a jiných větších nádob. Horní koš je 
vybaven bočními plastovými podpěrami pro ukládání 
malých kávových šálků nebo delšího kuchyňského náčiní  
a nožů.

KOŠÍK NA PŘÍBORY
Vyjímatelný košík na příbory je umístěn ve spodním koši  
a díky svému tvaru se dá lehko umístit na pravou nebo levou 
stranu potřeby.

SKLOPNÉ DRŽÁKY
Držáky talířů a plastové držáky šálků se dají v horním i spodním koši jednoduše sklopit k vytvoření prostoru pro nádobí 
větších a nestandardních rozměrů.

OPĚRKY SKLENIC  
NA STOPCE
Bezpečné mytí křehkých skleniček na 
sekt ve vyhrazeném prostoru dolního 
koše.

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ
Už žádné „ztracené“ lžičky v myčce! Díky LED 
osvětlení vnitřního prostoru myčky získáte 
dokonalý přehled o každém kousku nádobí,  
i o tom zapomenutém v zadní části koše nebo 
v příborové zásuvce.

WATER STOP

V případě náhlé změny tlaku vody nebo poškození 
přívodové hadice Water Stop System okamžitě 
zastaví přívod vody a myčka se vypne. Na displeji 
se zobrazí chybové hlášení.

SAFETY SENSOR

Myčky nádobí Whirlpool jsou vybaveny moderním 
technologickým systémem  Safety Sensor  pro 
snímání tvorby pěny. Senzor reaguje v případě 
zaneseného filtru a upraví rychlost čerpadla bez 
přerušení mycího cyklu.
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MYČKY NÁDOBÍ

Extra čisticí síla  
myčky se šířkou jen 45 cm

Technologie 6. SMYSL nové myčky nádobí W Collection Supreme Clean 45 cm snímá stupeň 
znečištění vody a inteligentně přizpůsobí parametry mycího cyklu. Vysoká flexibilita vnitřního 
vybavení umožňuje efektivní použití myčky, která šetří čas a energii.

PowerCleanPro poskytuje 
nejlepší čisticí výkon při mytí silně 
znečištěného nádobí bez předmytí. 
Intenzivní mytí tlakovými tryskami 
dokonale odstraní i odolné zaschlé 
nečistoty.

PowerCleanPro přináší vysokou flexibilitu využití prostoru. Díky PowerCleanPro zóně lze vytvořit až 
o 30 % víc místa na uložení nádobí v dolním koši. Speciální konzole bezpečně drží nádobí ve svislé 
poloze pro jeho dokonalé umytí silným proudem vody z trysek.

Design W Collection představuje ucelený set vestavných spotřebičů do kuchyně. Spojení designu a nejnovějších 
technologií inspirovalo naše konstruktéry k vývoji nových úzkých myček W Collection Supreme Clean 45 cm.

ENERGETICKÁ TŘÍDA A+++ 
Díky systému NaturalDry, který automaticky pootevře dvířka myčky po skončení fáze sušení, se 
nová myčka W Collection Supreme Clean 45 cm řadí do energetické třídy A+++. 

Systém NaturalDry  využívá přirozené 
cirkulace suchého vzduchu, který proudí 
z okolí myčky přes otevřená dvířka dovnitř 
a napomáhá tak rychlému usušení nádobí. 
Dvířka se otevřou po skončení fáze sušení, 
když teplota v myčce klesne pod 40 °C, aby 
byla zabezpečena ochrana okolního nábytku 
před vlhkou párou s vysokou intenzitou. 
Systém NaturalDry  lze v závislosti na 
požadavku zákazníka vypnout a opět 
aktivovat.

NaturalDry

NATURAL DRY SYSTÉM
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Flexibilní interiér1

SMART KAPACITA
Až 10 sad nádobí – to je kapacita úzké myčky Whirlpool. 
Díky novému uspořádání košů jsme vytvořili intuitivní a jednoduché uspořádání vnitřního prostoru 
na mytí i hrnců a pánví. Nerezová nádrž a šedá barva košů s rukojeťmi zdůrazňují eleganci tohoto 
spotřebiče.

SUPER SILENT
Hlučnost vybraných modelů dosahuje úrovně jen 43 dB.

Nejnovější myčky nádobí z designové řady W Collection Supreme Clean 45 cm jsou navrženy pro mytí každého 
druhu nádobí od skleniček a talířů po hrnce a zapékací mísy. K mytí příborů slouží plnohodnotná výsuvná zásuvka nebo 
vyjímatelný košík, umístěný v dolní části myčky. Variabilitu uspořádání nádobí umožňují sklápěcí držáky talířů a skleniček a 
upravitelná výška horního koše. Chod myčky ukazuje světelný indikátor na podlahu.

LIFT-UP SYSTÉM
Zdvižný systém, který je k dispozici u všech modelů řady, 
umožňuje zvednout horní koš o 3,5 cm. Tak se snadno zvětší 
prostor v dolním koši na umístění vyšších a větších nádob.

PŘÍBOROVÁ ZÁSUVKA 
Inteligentní řešení pro mytí příborů. Přidáním příborové 
zásuvky se vytvoří větší prostor v dolním koši, kde byl dříve 
umístěn košík na příbory.

SKLOPNÉ DRŽÁKY 
Praktické plastové držáky vytvářejí další úroveň k umístění 
nízkých skleniček a šálků nad sebe, čímž dochází 
k optimalizaci uspořádání nádobí v horním koši.

SKLOPNÉ DRŽÁKY TALÍŘŮ
Dvě řady držáků umístěných ve spodním koši lze sklopit 
k vytvoření prostoru pro hrnce a mísy.

SVĚTLO NA PODLAHU
LED světlo informuje o chodu vestavného spotřebiče 
promítáním světelného bodu na podlahu.

1  Výbava myčky je závislá na konkrétním modelu.
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Moderní, elegantní, intuitivní

Lehký a rychlý instalační systém

Přesně takové jsou nové myčky nádobí společnosti Whirlpool. Skryté, plně integrované do kuchyňské linky s ovládáním 
na hraně dveří nebo s vnějším ovládacím panelem. Vybrané modely jsou vybaveny displejem k zobrazení programu  
a přídavných funkcí.

SMART FIT
Nastavitelné dorazy umožní přesné vycentrování myčky 
v určeném prostoru mezi skříňkami.

SMART REGULACE
Nastavení myčky do vodorovné polohy pomocí 
nastavitelných nožiček. Přední nožky jsou přístupné zepředu, 
zadní nožka je umístěna uprostřed a nastavuje se pomocí 
prodloužené nastavovací tyče zepředu.

SMART ZÁVĚS
Dvířka myčky se pohybují v závěsech „vlnitým“ pohybem, 
díky kterému se zvedne hrana nábytkové desky při pohybu 
okolo soklu linky. Nábytková deska tak nenaráží do soklu 
linky a ten není třeba upravovat.
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Mechanismus pro dlouhá dvířka

Myčky nádobí vybavené posuvným mechanizmem pro instalaci nábytkové desky nabízejí možnost, 
jak vyřešit otevírání dvířek myčky při použití nábytkové desky sahající až po podlahu.

INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ
Montáž dekorativní desky na posuvný mechanizmus 
představuje nové možnosti v navrhovaném designu 
kuchyně. Délka desky dvířek může být až 80 cm  
a výška soklu jen 2 cm!

SLIDING DOOR SYSTÉM
Toto exkluzivní řešení posuvného mechanizmu Whirlpool lze považovat za revoluční systém, který umožňuje posouvat 
dvířka až o 8 cm.

Výška
nábytkové desky
až do 80 cm

Výška soklu
jen 2 cm

Nastavení
výšky nožiček

0 - 8 cm

Výška myčky
82 - 90 cm

Šířka nábytkové desky dvířek 
může být od 16 do 50 mm.

8 cm

Hmotnost nábytkové desky pro modely se šířkou 60 cm může být až 10 kg. Modely se šířkou 45 cm  
mohou mít nainstalovanou nábytkovou desku s hmotností maximálně 7,5 kg.kg
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Plně vestavná myčka nádobí, 
šířka 60 cm
•  Displej, ovládání tlačítky
•  Technologie 6. SMYSL PowerClean, PowerDry
•  11 programů: Autoprogram 6. SMYSL, Studený 

oplach, Sklo, Rapid, Eko, 1H, Denní, Noční, Intenzivní, 
Antibakteriální, Samočištění myčky

•  Přídavné funkce: PowerCleanPro, Zóna mytí, Turbo, 
Odložený start, Tablety

•  Kapacita: 14 jídelních souprav
•  Výbava: Flexi příborová zásuvka
•  Roční spotřeba energie/vody: 237 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 597 x 555 mm

WIO 3T133 DEL WIO 3T223 PFG E

Plně vestavná myčka nádobí, 
šířka 60 cm
•  Displej, ovládání tlačítky
•  Technologie 6. SMYSL PowerClean
•  10 programů: Autoprogram 6. SMYSL, Studený 

oplach, Sklo, Rapid, Eko, Denní, Noční, Intenzivní, 
Antibakteriální, Samočištění myčky

•  Přídavné funkce: PowerCleanPro, Zóna mytí, 
Odložený start, Tablety

•  Kapacita: 14 jídelních souprav
•  Výbava: Světelný paprsek na podlaze
•  Roční spotřeba energie/vody: 237 kWh/2660 l
•  Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,83 kWh/9,5 l
•  Hlučnost: 42 db
•  Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 555 mm

WCIO 3O32 PEWIP 4O32 PF E

WIF 4O43 DLGT E WIO 3T133 DL E S
Plně vestavná myčka nádobí, 
šířka 60 cm
•  Černobílý textový displej, dotykové ovládání
•  Technologie 6. SMYSL PowerClean, PowerDry
•  11 programů: Autoprogram 6. SMYSL, Studený 

oplach, Sklo, Rapid, Eko, 1H, Denní, Noční, Intenzivní, 
Antibakteriální, Samočištění myčky

•  Přídavné funkce: PowerCleanPro, Zóna mytí, Turbo, 
Odložený start, Tablety

•  Kapacita: 14 jídelních souprav
•  Výbava: Flexi příborová zásuvka, LED vnitřní 
osvětlení, Světelný paprsek na podlaze

•  Roční spotřeba energie/vody: 211 kWh/2660 l
•  Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,74 kWh/9,5 l
•  Hlučnost: 43 db
•  Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 555 mm

Plně vestavná myčka nádobí, 
šířka 60 cm
•  Displej, ovládání tlačítky
•  Technologie 6. SMYSL PowerClean, PowerDry
•  11 programů: Autoprogram 6. SMYSL, Studený 

oplach, Sklo, Rapid, Eko, 1H, Denní, Noční, Intenzivní, 
Antibakteriální, Samočištění myčky

•  Přídavné funkce: PowerCleanPro, Zóna mytí, Turbo, 
Odložený start, Tablety

•  Kapacita: 14 jídelních souprav
•  Výbava: Flexi příborová zásuvka, LED vnitřní 
osvětlení, Světelný paprsek na podlaze, Instalační 
prvky pro posuv nábytkové desky

•  Roční spotřeba energie/vody: 211 kWh/2660 l
•  Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,74 kWh/9,5 l
•  Hlučnost: 43 db
•  Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 555 mm

Plně vestavná myčka nádobí, 
šířka 60 cm
•  Displej, ovládání tlačítky
•  Technologie 6. SMYSL PowerClean, NaturalDry 

Systém
•  10 programů: Autoprogram 6. SMYSL, Studený 

oplach, Sklo, Rapid, Eko, Denní, Noční, Intenzivní, 
Antibakteriální, Samočištění myčky

•  Přídavné funkce: PowerCleanPro, Zóna mytí, Turbo, 
Odložený start, Tablety

•  Kapacita: 14 jídelních souprav
•  Výbava: Příborová zásuvka, Světelný paprsek na 
podlaze

•  Roční spotřeba energie/vody: 266 kWh/2660 l
•  Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,934 kWh/9,5 l
•  Hlučnost: 43 db
•  Rozměry (v x š x h): 820 x 595 x 555 mm

Plně vestavná myčka nádobí, 
šířka 60 cm
•  Displej, dotykové ovládání
•  Technologie 6. SMYSL PowerClean, TurboDry
•  10 programů: Autoprogram 6. SMYSL, Studený 

oplach, Sklo, Rapid, Eko, Denní, Noční, Intenzivní, 
Antibakteriální, Samočištění myčky

•  Přídavné funkce: PowerCleanPro, Zóna mytí, Turbo, 
Odložený start, Tablety

•  Kapacita: 14 jídelních souprav
•  Výbava: Příborová zásuvka, Světelný paprsek na 
podlaze

•  Roční spotřeba energie/vody: 238 kWh/2660 l
•  Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,83 kWh/9,5 l
•  Hlučnost: 42 db
•  Rozměry (v x š x h): 910 x 625 x 555 mm

10 souprav

10 souprav 10 souprav

10 súprav NaturalDry

10 souprav

10 souprav

23 590 Kč
20 490 Kč

21 290 Kč
18 490 Kč

21 290 Kč
18 490 Kč

17 790 Kč
15 490 Kč

17 190 Kč
14 990 Kč

16 690 Kč
14 490 Kč



97

MYČKY NÁDOBÍ

WIC 3C24 PS F E WIC 3C23 PEF
Plně vestavná myčka nádobí, 
šířka 60 cm
•  Displej, ovládání tlačítky
•  Technologie 6. SMYSL PowerClean, NaturalDry 

systém
•  10 programů: Autoprogram 6. SMYSL, Studený 

oplach, Sklo, Rapid, Eko, Denní, Noční, Intenzivní
•  Přídavné funkce: Turbo, Zóna mytí, Odložený 

start, Tablety
•  Kapacita: 14 jídelních souprav
•  Výbava: Světelný paprsek na podlaze, Instalační 
prvky pro posuv nábytkové desky

•  Roční spotřeba energie/vody: 265 kWh/1820 l
•  Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,93 kWh/9,5 l
•  Hlučnost: 44 db
•  Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 570 mm

Plně vestavná myčka nádobí, 
šířka 60 cm
•  Displej, ovládání tlačítky
•  Technologie 6. SMYSL PowerClean, NaturalDry 

systém
•  8 programů: Autoprogram 6. SMYSL, Studený 

oplach, Sklo, Rapid, Eko, Denní, Noční, Intenzivní
•  Přídavné funkce: PowerCleanPro, Zóna mytí, Turbo, 

Odložený start, Tablety
•  Kapacita: 14 jídelních souprav
•  Výbava: Příborová zásuvka, Světelný paprsek na 
podlaze

•  Roční spotřeba energie/vody: 266 kWh/2660 l
•  Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,934 kWh/9,5 l
•  Hlučnost: 43 db
•  Rozměry (v x š x h): 820 x 595 x 555 mm

Plně vestavná myčka nádobí, 
šířka 60 cm
•  Displej, ovládání tlačítky
•  Technologie 6. SMYSL PowerClean, NaturalDry 

systém
•  10 programů: Autoprogram 6. SMYSL, Studený 

oplach, Sklo, Rapid, Eko, Denní, Noční, Intenzivní, 
Antibakteriální, Samočištění myčky

•  Přídavné funkce: PowerCleanPro, Zóna mytí, 
Odložený start, Tablety

•  Kapacita: 14 jídelních souprav
•  Roční spotřeba energie/vody: 266 kWh/1820 l
•  Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,934 kWh/6,5 l
•  Hlučnost: 43 db
•  Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 555 mm

Plně vestavná myčka nádobí, 
šířka 60 cm
•  Displej, ovládání tlačítky
•  Technologie 6. SMYSL PowerClean, NaturalDry 

systém
•  10 programů: Autoprogram 6. SMYSL, Studený 

oplach, Sklo, Rapid, Eko, Denní, Noční, Intenzivní, 
Antibakteriální, Samočištění myčky

•  Přídavné funkce: PowerCleanPro, Zóna mytí, Turbo, 
Odložený start, Tablety

•  Kapacita: 14 jídelních souprav
•  Roční spotřeba energie/vody: 266 kWh/2660 l
•  Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,934 kWh/9,5 l
•  Hlučnost: 41 db
•  Rozměry (v x š x h): 820 x 595 x 555 mm

WKIO 3T123 6.5P WIO 3T321 P / WIO 3T121 P

6,5l

6,5l

Plně vestavná myčka nádobí, 
šířka 60 cm
•  Displej, ovládání tlačítky
•  Technologie 6. SMYSL
•  8 programů: Autoprogram 6. SMYSL, Studený 

oplach, Sklo, Rapid, Eko, Denní, Noční, Intenzivní
•  Přídavné funkce: Zóna mytí, Odložený start, Tablety
•  Kapacita: 14 jídelních souprav
•  Výbava: Příborová zásuvka
•  Roční spotřeba energie/vody: 266 kWh/2660 l
•  Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,934 kWh/9,5 l
•  Hlučnost: 46 db
•  Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 555 mm

WEIC 3C26 F

10 souprav

WIO 3C23 6.5E
Plně vestavná myčka nádobí, 
šířka 60 cm
•  Displej, ovládání tlačítky
•  Technologie 6. SMYSL, NaturalDry systém
•  10 programů: Autoprogram 6. SMYSL, Studený 

oplach, Sklo, Rapid, Eko, Denní, Noční, Intenzivní, 
Antibakteriální, Samočištění myčky

•  Přídavné funkce: Zóna mytí, Turbo, Odložený start, 
Tablety

•  Kapacita: 14 jídelních souprav
•  Výbava: Světelný paprsek na podlaze
•  Roční spotřeba energie/vody: 266 kWh/1820 l
•  Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,934 kWh/6,5 l
•  Hlučnost: 43 db
•  Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 555 mm

10 souprav10 souprav

10 souprav

10 souprav

10 souprav

NaturalDry

NaturalDry

NaturalDryNaturalDry

NaturalDry

NaturalDry

15 490 Kč
13 490 Kč

14 890 Kč
12 990 Kč

14 890 Kč
12 990 Kč

13 790 Kč
11 990 Kč

13 790 Kč
11 990 Kč

13 790 Kč
11 990 Kč

14 390 Kč
12 490 Kč

WIO 3T321 P               WIO 3T121 P
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Plně vestavná myčka nádobí, 
šířka 60 cm
•  Displej, ovládání tlačítky
•  6 programů: Studený oplach, Rapid, Eko, Denní, 

Poloviční náplň, Intenzivní
•  Kapacita: 14 jídelních souprav
•  Roční spotřeba energie/vody: 296 kWh/3360 l
•  Spotřeba energie/vody za cyklus: 1,039 kWh/12 l
•  Hlučnost: 49 db
•  Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 555 mm

Plně vestavná myčka nádobí, 
šířka 60 cm
•  Displej, ovládání tlačítky
•  Technologie 6. SMYSL, NaturalDry systém
•  8 programů: Autoprogram 6. SMYSL, Studený 

oplach, Sklo, Rapid, Eko, Denní, Noční, Intenzivní
•  Přídavné funkce: Zóna mytí, Odložený start, Tablety
•  Kapacita: 14 jídelních souprav
•  Roční spotřeba energie/vody: 266 kWh/2660 l
•  Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,934 kWh/9,5 l
•  Hlučnost: 46 db
•  Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 555 mm

WIE 2B19 WRIC 3C26

13 súprav

Vestavná myčka nádobí  
s panelem, šířka 60 cm
•  Displej, ovládání tlačítky
•  Technologie 6. SMYSL PowerClean, PowerDry
•  11 programů: Autoprogram 6. SMYSL, Studený 

oplach, Sklo, Rapid, Eko, 1H, Denní, Noční, Intenzivní, 
Antibakteriální, Samočištění myčky

•  Přídavné funkce: PowerCleanPro, Zóna mytí, Turbo, 
Odložený start, Tablety

•  Kapacita: 14 jídelních souprav
•  Výbava: Příborová zásuvka
•  Roční spotřeba energie/vody: 237 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 597 x 570 mm

Vestavná myčka nádobí  
s panelem, šířka 60 cm
• Displej, ovládání tlačítky
•  Technologie 6. SMYSL PowerClean, PowerDry 
•  11 programů: Autoprogram 6. SMYSL, Studený 

oplach, Sklo, Rapid, Eko, 1H, Denní, Noční, Intenzivní, 
Antibakteriální, Samočištění myčky

•  Přídavné funkce: PowerCleanPro, Zóna mytí, Turbo, 
Odložený start, Tablety

•  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 597 x 570 mm

WBO 3T333 DF IWBO 3O33 DL X

Vestavná myčka nádobí  
s panelem, šířka 60 cm
•  Displej, ovládání tlačítky
•  Technologie 6. SMYSL PowerClean, NaturalDry 

systém
•  10 programů: Autoprogram 6. SMYSL, Studený 

oplach, Sklo, Rapid, Eko, Denní, Noční, Intenzivní, 
Antibakteriální, Samočištění myčky

•  Přídavné funkce: PowerCleanPro, Zóna mytí, 
Odložený start, Tablety

•  Kapacita: 14 jídelních souprav
•  Roční spotřeba energie/vody: 266 kWh/1820 l
•  Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,93 kWh/6,5 l
•  Hlučnost: 43 db
•  Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 570 mm

WBO 3T323 6.5P X

10 souprav

Vestavná myčka nádobí  
s panelem, šířka 60 cm
•  Displej, ovládání tlačítky
•  Technologie 6. SMYSL PowerClean, NaturalDry 

systém
•  8 programů: Autoprogram 6. SMYSL, Studený 

oplach, Sklo, Rapid, Eko, Denní, Noční, Intenzivní
•  Přídavné funkce: Zóna mytí, Odložený start, 

Tablety
•  Kapacita: 14 jídelních souprav
• Výbava: Příborová zásuvka*
•  Roční spotřeba energie/vody: 265 kWh/2660 l
•  Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,93 kWh/9,5 l
•  Hlučnost: 46 db
•  Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 555 mm

* PowerClean a příborová zásuvka platí pouze pro WBC 3C23 PF X

WBC 3C26 PF X* / WBC 3C26 X

10 souprav

10 souprav

10 souprav

NaturalDry

10 souprav

*

6,5l NaturalDryNaturalDry

9 790 Kč
8 490 Kč

11 490 Kč
9 990 Kč

21 290 Kč
18 490 Kč

21 290 Kč
18 490 Kč

16 090 Kč
13 990 Kč

12 590 Kč
10 990 Kč

13 790 Kč
11 990 Kč

WBC 3C26 PF X                WBC 3C26 X
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MYČKY NÁDOBÍ

WSIO 3O34 PFE X
Plně vestavná myčka nádobí, 
šířka 45 cm
•  Displej, ovládání tlačítky
•  Technologie 6. SMYSL PowerClean, NaturalDry 

systém
•  8 programů: Autoprogram 6. SMYSL, Studený 

oplach, Sklo, Rapid, Eko, Denní, Intenzivní, 
Samočištění myčky

•  Přídavné funkce: Zóna mytí, Odložený start, 
Tablety, Přídavné sušení

•  Kapacita: 10 jídelních souprav
•  Roční spotřeba energie/vody: 189 kWh/2520 l
•  Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,659 kWh/9 l
•  Hlučnost: 44 db
•  Rozměry (v x š x h): 820 x 448 x 555 mm

NaturalDry10 súprav

WSIP 4O23 PFE
Plně vestavná myčka nádobí, 
šířka 45 cm
• Displej, ovládání tlačítky
•  Technologie 6. SMYSL PowerClean
•  9 programů: Autoprogram 6. SMYSL, Studený 

oplach, Sklo, Rapid, Eko, Denní, Noční, Intenzivní, 
Samočištění myčky

•  Přídavné funkce: PowerCleanPro, Zóna mytí, Turbo, 
Odložený start, Tablety

•  Kapacita: 10 jídelních souprav
•  Výbava: Světelný paprsek na podlahu
•  Roční spotřeba energie/vody: 212 kWh/2520 l
•  Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,74 kWh/9 l
•  Hlučnost: 43 db
•  Rozměry (v x š x h): 820 x 448 x 555 mm

iF DESIGN AWARD USAGE GUIDELINES
To insure that the iF winner logo achieves the maximum impact, there are 

a few guidelines which must be observed, which we would like to illustrate 

using the example of the iF DESIGN AWARD logo:

iF DESIGN AWARD logo

Every following type of the logo is available as an official logo.

There is no priority among the types shown below, you can  

choose the type of logo which suits your intended use best.

However, you can only us the iF winner logo of the year  

your entry has been awarded in.

iF GOLD AWARD logo

Every following type of the logo is available as an official  

logo only for gold award winners.

10 súprav

WSIO 3T125 6PE X
Plně vestavná myčka nádobí, 
šířka 45 cm
•  Displej, ovládání tlačítky
•  Technologie 6. SMYSL PowerClean, NaturalDry 

systém
•  8 programů: Autoprogram 6. SMYSL, Studený 

oplach, Sklo, Rapid, Eko, Denní, Intenzivní, 
Samočištění myčky

•  Přídavné funkce: PowerCleanPro, Zóna mytí, Turbo, 
Odložený start, Tablety

•  Kapacita: 10 jídelních souprav
•  Výbava: Světelný paprsek na podlahu
•  Roční spotřeba energie/vody: 212 kWh/1680 l
•  Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,74 kWh/6 l
•  Hlučnost: 45 db
•  Rozměry (v x š x h): 820 x 448 x 555 mm

NaturalDry10 súprav

WSBO 3O34 PF X
Vestavná myčka nádobí  
s panelem, šířka 45 cm
•  Displej, ovládání tlačítky
•  Technologie 6. SMYSL PowerClean, NaturalDry 

systém
•  8 programů: Autoprogram 6. SMYSL, Studený 

oplach, Sklo, Rapid, Eko, Denní, Intenzivní, 
Samočištění myčky

•  Přídavné funkce: Zóna mytí, Odložený start, 
Tablety, Přídavné sušení

•  Kapacita: 10 jídelních souprav
•  Výbava: Příborová zásuvka
•  Roční spotřeba energie/vody: 189 kWh/2520 l
•  Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,659 kWh/9 l
•  Hlučnost: 44 db
•  Rozměry (v x š x h): 820 x 448 x 570 mm

NaturalDry10 súprav

WSIC 3M27 C / WSIC 3M17*
Plně vestavná myčka nádobí, 
šířka 45 cm
•  Displej, ovládání tlačítky
•  Technologie 6. SMYSL
•  6 programů: Autoprogram 6.SMYSL, Studený 

předoplach, Sklo, Rychlý, Eko, Intenzivní
•  Přídavné funkce: Zóna mytí, Odložený start, Tablety
•  Kapacita: 10 jídelních souprav
•  Výbava: Polička na příbor (WSIC 3M27 C)
•  Roční spotřeba energie/vody:  

201 kWh, 238 kWh*/2520 l
•  Spotřeba energie/vody za cyklus:  

0,74 kWh, 0,83 kWh*/9 l
•  Hlučnost: 47 dB
•  Rozměry (v x š x h): 820 x 448 x 555 mm

*A+

10 súprav

WSBO 3O23 PF X
Vestavná myčka nádobí  
s panelem, šířka 45 cm
• Displej, ovládání tlačítky
•  Technologie 6. SMYSL PowerClean
•  7 programů: Autoprogram 6. SMYSL, Studený 

oplach, Sklo, Rapid, Eko, Intenzivní, Samočištění 
myčky

•  Přídavné funkce: PowerCleanPro, Zóna mytí, 
Odložený start, Tablety

•  Kapacita: 10 jídelních souprav
•  Výbava: Příborová zásuvka, Světelný paprsek na 
podlahu

•  Roční spotřeba energie/vody: 212 kWh/2520 l
•  Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,74 kWh/9 l
•  Hlučnost: 43 db
•  Rozměry (v x š x h): 820 x 448 x 570 mm

10 súprav

17 190 Kč
14 990 Kč

16 090 Kč
13 990 Kč

14 890 Kč
12 990 Kč

10 290 Kč
8 990 Kč

17 190 Kč
14 990 Kč

14 890 Kč
12 990 Kč

WBC 3C26 PF X                WBC 3C26 X

12 090 Kč
10 490 Kč

WSIC 3M27 C                  WSIC 3M17
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PRAČKY  
A  PRAČKY  
SE  SUŠIČKOU
K o m p l e t n í  p é č e  o  p r á d l o
Zachování původních vlastností oděvů a prádla, jako je barva, tvar 
a pružnost vláken, klade vysoké nároky na kvalitu pračky. Náš trvalý 
závazek nejen že pomáhá našim zákazníkům chránit oblíbené  
oděvy, ale zároveň jim poskytuje svobodu při získávání nové  
zkušenosti s praním a sušením.

Díky novým revolučním pračkám s technologiemi, které  
zabezpečují nejlepší výkon a nízkou hladinou hluku, bude  
praní zábava.
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PRAČKY A PRAČKY SE SUŠIČKOU

FreshCare+
udržuje oděvy svěží i  
po skončení cyklu1 

Intuitivní technologie Whirlpool 6. SMYSL automaticky snímá, přizpůsobuje a řídí teplotu, množství 
vody a rotaci bubnu tak, aby praní bylo šité na míru konkrétnímu druhu oblečení. Kromě toho 
senzory 6. SMYSL automaticky snímají množství prádla a podle vybraného druhu tkaniny nastavují 
nejlepší prací cyklus. Tato intuitivní technologie zaručuje vždy optimální výkon a stejně tak úsporu 
času, vody a energie.

NOVÝ ROZMĚR SVĚŽESTI
Funkce FreshCare+ udržuje svěží vůni oděvů ponechaných v pračce po skončení praní/sušení  
a brání šíření zápachu uvnitř pračky. Horká pára a jemná rotace bubnu osvěžuje prádlo až 6 hodin 
po skončení pracího cyklu. Funkci FreshCare+ lze zvolit při výběru programu před začátkem praní/
sušení, v jeho průběhu nebo může být kdykoliv zrušena. 1

PÉČE O KAŽDÝ TYP ODĚVU
6 specifických pohybů, které mají přizpůsobenou frekvenci a délku otáčení bubnu každému 
typu tkaniny ve všech fázích pracího cyklu. Stačí zvolit jeden ze 14 různých programů, které jsou 
dokonale navrženy tak, aby splnily všechny požadavky praní: od odolných tkanin, jako je džínovina 
a bavlna až po ty nejjemnější látky jako je hedvábí nebo vlna.

1  Prádlo se provětrává a osvěžuje až 6 hodin po skončení praní.

 Bavlna Světlé Vlna Syntetika Barevné 15 ° Jemné
  a tmavé barvy
Biela a bavlna Syntetika Svetlá a tmavá bielizeň Jemná bielizeň VlnaColour 15°Biela a bavlna Syntetika Svetlá a tmavá bielizeň Jemná bielizeň VlnaColour 15°Biela a bavlna Syntetika Svetlá a tmavá bielizeň Jemná bielizeň VlnaColour 15° Biela a bavlna Syntetika Svetlá a tmavá bielizeň Jemná bielizeň VlnaColour 15°Biela a bavlna Syntetika Svetlá a tmavá bielizeň Jemná bielizeň VlnaColour 15°Biela a bavlna Syntetika Svetlá a tmavá bielizeň Jemná bielizeň VlnaColour 15°



103

PRAČKY A PRAČKY SE SUŠIČKOU

PO SKONČENÍ PRANÍ
Při zvolení funkce FreshCare+ bude program po skončení praní pokračovat fází osvěžování prádla, 
která může trvat až 6 hodin. 1 Na začátku cyklu se do pračky napustí malé množství vody, která 
zakryje ohřívací těleso bez namočení prádla. Voda se začne rychle zahřívat a měnit na páru. Pomalé 
otáčení bubnu v krátkých intervalech zabezpečí proniknutí páry do prádla. Voda se do bubnu 
napustí ihned po skončení pracího cyklu a poté po 3 hodinách. Cyklus tvorby páry trvá 9 minut. 2

1  Funkce může být kdykoliv zrušena.
2  Z bezpečnostních důvodů jsou ve fázi aktivní páry dveře pračky zamčené a odemknutí může trvat až 5 minut.

Svěží vůně 
a nadýchané prádlo

Prázdný buben

Buben

Nádrž

Ohřívací těleso

Voda zalévá ohřívací těleso  
ez namočení prádla

Ohřev vody a tvorba páry

Pára vniká otvory do bubnu

Napouštění vody Tvorba páry

PO SKONČENÍ SUŠENÍ
Pračka se sušičkou s funkcí FreshCare+ provětrává vysušené prádlo až 6 hodin.1 Pomalé obousměrné pohyby bubnu 
jemně provzdušňují prádlo, aby nedošlo k jeho pomačkání a zatuchnutí.

Konec 
sušení Pomalá rotace bubnu   

Slow Motion

Konec

6 h
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PRAČKY A PRAČKY SE SUŠIČKOU

Ve společnosti Whirlpool víme, jak je důležité zvolit správný program k dosažení zaručených výsledků praní. Kromě 
standardních programů nabízíme proto speciální programy na speciální praní: Colour15 ° pro ochranu barev a Clean+ 
na ty nejodolnější skvrny.

PERFEKTNÍ VÝSLEDKY PRANÍ UŽ PŘI 15 °C
Program Colour15 ° je zkombinován s exkluzivní EnergeticWash technologií pro perfektní praní 
jemného barevného prádla při teplotě pouze 15 °C, ale s účinností jako při 40 °C. Díky systému 
rotační technologii SoftMove se prádlo v bubnu pohybuje pomalu a lépe absorbuje prací prášek, 
díky čemuž se zvýší efektivita praní ve studené vodě.

ZDOKONALENÝ, ENERGETICKY EFEKTIVNÍ MOTOR
BPM SenseInverterMotor zajistí tichý provoz i při praní prádla v noci a vysokou  
energetickou účinnost až 30 % úspory v porovnání s energetickou třídou A+++. 
Na motor je poskytnuta 10letá záruka.*

WASH & DRY: RYCHLÝ PROGRAM PRO PRANÍ + SUŠENÍ MALÉHO MNOŽSTVÍ MÁLO 
ZNĚČIŠTĚNÉHO PRÁDLA
V nabídce jsou dva programy: 
•  45´pro praní a sušení 1 kg prádla, 
•  90´pro praní a sušení 2 kg prádla.

Programy
pro každé praní

VÝKON PRANÍ PŘIZPŮSOBENÝ POTŘEBÁM
Funkce Clean+ umožňuje přizpůsobit prací cyklus úrovni zašpinění prádla.  
K dispozici jsou tři různé stupně zašpinění - mírné, silné a velmi silné zašpinění prádla. Zvolenému 
výběru zašpinění se přizpůsobí i celková délka pracího cyklu.

* Záruka platí na motor pračky po zaregistrovaní spotřebiče na webové stránce https://www.whirlpool.cz/servis/extra-zaruka
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PRAČKY SE SUŠIČKOUPRAČKY

BI WMWG 91484E EU

BI WMWG 81484E EU

BI WMWG 71484E EU

BI WDWG 96148 EU

BI WDWG 861484 EU

BI WDWG 75148 EU

1400
otáčok/min.

1400
otáčok/min.

1400
otáčok/min.

8Kg

9Kg

M O T O R

LET ZÁRUKA

*
M O T O R

LET ZÁRUKA

*

M O T O R

LET ZÁRUKA

*
M O T O R

LET ZÁRUKA

*

M O T O R

LET ZÁRUKA

*
M O T O R

LET ZÁRUKA

*

9/6Kg

8/6Kg

7/5Kg

1400
otáčok/min.

1400
otáčok/min.

1400
otáčok/min.

Vestavná pračka
•  Displej, centrální knoflík pro nastavení programů, 

tlačítkové ovládání funkcí
•  Technologie 6. SMYSL, FreshCare+
•  Kapacita praní: 9 kg
•  14 programů: Smíšené prádlo, Bílé prádlo, 

Bavlna, Eko bavlna, Sportovní, Prošívané přikývky, 
Džíny, Rychlé 30, Barevné 15°, Vlna, Jemné prádlo, 
Odstředování, Máchání a odstřeďování

•  Přídavné funkce: Clean+, Intenzivní máchíní, 
Povětrávání prádla FreshCare+, Odložený start, 
Nastavení teploty, Nastavení odstřeďování, Dětská 
pojistka

• Tichý BPM motor
•  Spotřeba energie praní/vody/rok: 145 kWh/12350 l
•  Hlučnost při praní/odstřeďování: 45/70 dB
•  Rozměry (v x š x h): 820 x 595 x 545 mm

Vestavná pračka se sušičkou
•  Displej, centrální knoflík pro nastavení programů, 

tlačítkové ovládání funkcí
•  Technologie 6. SMYSL, FreshCare+
•  Kapacita praní/sušení: 9/6 kg
•  14 programů:  Smíšené prádlo, Bavlna, Syntetika, 

Rychlé 30, Sportovní, Praní+sušení  45, Praní+sušení 
90, Bílé prádlo, Bavlna ECO, Vlna, Jemné prádlo, 
Barevné 15°, Máchání, Odstřeďování

•  Přídavné funkce:  Provětrávání prádla FreshCare+, 
Odlořený start, Režim sušení, Sušení, Nastavení 
teploty, Nastavení odstřeďování, Dětská pojistka

• Tichý BPM motor
•  Spotřeba energie praní/praní+sušení/rok:  

234/1224 kWh
•  Spotřeba vody praní/praní+sušení/rok:  

12000/20000 l
•  Rozměry (v x š x h): 815 x 595 x 540 mm

Vestavná pračka se sušičkou
•  Displej, centrální knoflík pro nastavení programů, 

tlačítkové ovládání funkcí
•  Technologie 6. SMYSL, FreshCare+
•  Kapacita praní/sušení: 8/6 kg
•  14 programů:  Smíšené prádlo, Bavlna, Syntetika, 

Rychlé 30, Sportovní, Praní+sušení  45, Praní+sušení 
90, Bílé prádlo, Bavlna ECO, Vlna, Jemné prádlo, 
Barevné 15°, Máchání, Odstřeďování

•  Přídavné funkce: Provětrávání prádla FreshCare+, 
Odlořený start, Režim sušení, Sušení, Nastavení 
teploty, Nastavení odstřeďování, Dětská pojistka

• Tichý BPM motor
•  Spotřeba energie praní/praní+sušení/rok: 
208/1088 kWh
•  Spotřeba vody praní/praní+sušení/rok:  

12000/20000 l
•  Rozměry (v x š x h): 815 x 595 x 540 mm

Vestavná pračka se sušičkou
•  Displej, centrální knoflík pro nastavení programů, 

tlačítkové ovládání funkcí
•  Technologie 6. SMYSL, FreshCare+
•  Kapacita praní/sušení: 7/5 kg
•  14 programů:  Smíšené prádlo, Bavlna, Syntetika, 

Rychlé 30, Sportovní, Praní+sušení  45, Praní+sušení 
90, Bílé prádlo, Bavlna ECO, Vlna, Jemné prádlo, 
Barevné 15°, Máchání, Odstřeďování

•  Přídavné funkce: Provětrávání prádla FreshCare+, 
Odlořený start, Režim sušení, Sušení, Nastavení 
teploty, Nastavení odstřeďování, Dětská pojistka

• Tichý BPM motor
•  Spotřeba energie praní/praní+sušení/rok:  

202/1134 kWh
•  Spotřeba vody praní/praní+sušení/rok:  

10000/16400 l
•  Hlučnost při praní/sušení/odstřeďování:  

46/61/73 dB
•  Rozměry (v x š x h): 815 x 595 x 540 mm

Pouze do vyprodání zásob.

Vestavná pračka
•  Displej, centrální knoflík pro nastavení programů, 

tlačítkové ovládání funkcí
•  Technologie 6. SMYSL, FreshCare+
•  Kapacita praní: 7 kg
•  14 programů: Smíšené prádlo, Bílé prádlo, 

Bavlna, Eko bavlna, Sportovní, Prošívané přikývky, 
Džíny, Rychlé 30, Barevné 15°, Vlna, Jemné prádlo, 
Odstředování, Máchání a odstřeďování

•  Přídavné funkce: Clean+, Intenzivní máchíní, 
Povětrávání prádla FreshCare+, Odložený start, 
Nastavení teploty, Nastavení odstřeďování, Dětská 
pojistka

• Tichý BPM motor
•  Spotřeba energie praní/vody/rok: 154 kWh/10840 l
•  Hlučnost při praní/odstřeďování: 46/72 dB
•  Rozměry (v x š x h): 820 x 595 x 545 mm

Pouze do vyprodání zásob.

Vestavná pračka
•  Displej, centrální knoflík pro nastavení programů, 

tlačítkové ovládání funkcí
•  Technologie 6. SMYSL, FreshCare+
•  Kapacita praní: 8 kg
•  14 programů:  Smíšené prádlo, Bílé prádlo, 

Bavlna, Eko bavlna, Sportovní, Prošívané přikývky, 
Džíny, Rychlé 30, Barevné 15°, Vlna, Jemné prádlo, 
Odstředování, Máchání a odstřeďování

•  Přídavné funkce:  Clean+, Intenzivní máchíní, 
Povětrávání prádla FreshCare+, Odložený start, 
Nastavení teploty, Nastavení odstřeďování, Dětská 
pojistka

• Tichý BPM motor
•  Spotřeba energie praní/vody/rok: 138 kWh/11900 l
•  Hlučnost při praní/odstřeďování: 45/70 dB
•  Rozměry (v x š x h): 820 x 595 x 545 mm

* Záruka platí na motor pračky po zaregistrovaní spotřebiče na webové stránce https://www.whirlpool.cz/servis/extra-zaruka

18 390 Kč
15 990 Kč

20 090  Kč
17 490 Kč

17 190 Kč
14 990 Kč

19 490 Kč
19 990 Kč

14 390 Kč
12 490 Kč

18 990 Kč
16 490 Kč
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CHLADNIČKY  
A  MRAZNIČKY
V í c  n e ž  j e n  č e r s t v o s t
Absolutní čerstvost potravin pro nás není jen požadavek,  
je to naše poslání. Nové chladničky a mrazničky Whirlpool  
využívají ty nejlepší technologie pro chlazení a mrazení.  
Představujeme inteligentní spotřebiče s unikátními  
technologiemi a extra velkým prostorem.
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CHLADNIČKY A MRAZNIČKY

Extra síla
technologie 6. SMYSL  

pro dokonalé skladování potravin

Ve Whirlpoolu rozumíme potřebám našich zákazníkům a víme, jak jim záleží na kvalitě života, 
zejména pokud jde o skladování potravin. Díky naší technologii 6.SMYSL vytváříme takové prostředí, 
abychom pro všechny potraviny vytvořili ideální podmínky skladování.

DLOUHODOBÁ ČERSTVOST
Senzory technologie 6. SMYSL FreshControl 
neustále monitorují vlhkost a teplotu 
v prostoru chladničky, zaznamenávají každou 
změnu z důvodu otevírání dveří a vkládání 
dalších potravin do chladničky a zabezpečí 
okamžitou obnovu původního nastavení. 
Moderní technologie udržuje vnitřní vlhkost 
na úrovni 85 %, která je ideální pro všechny 
potraviny.

MRAŽENÉ JAKO ČERSTVÉ
Technologie 6. SMYSL FreezeControl 
v mrazničce minimalizuje výkyvy vnitřní 
teploty a zároveň chrání skladované zmrazené 
potraviny před povrchovou námrazou, aby si 
zachovaly původní kvalitu i po rozmrazení.
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TOTAL NOFROST – PERFEKTNÍ VNITŘNÍ CIRKULACE
Kombinované chladničky Whirlpool NoFrost  představují zcela beznámrazovou technologii chlazení. 
Studený vzduch je distribuován technologií Multiflow do prostoru mrazničky. Pečlivě umístěné 
distribuční otvory jsou navrženy tak, aby v celém prostoru bylo dosaženo rovnoměrného proudění 
vzduchu. Díky ventilačnímu systému s elektronickou regulací je v mrazničce rychle dosažena ideální 
teplota. Automatické odmrazování mrazničky brání nadměrné tvorbě námrazy a snižuje spotřebu 
elektrické energie.

BEZNÁMRAZOVÉ REŠENÍ 
STOPFROST
Kumuluje námrazu na speciálním 
kolektoru v horní části mrazničky, čímž 
brání vytváření námrazy na vnitřních 
stěnách a samotných potravinách. 
Eliminuje tak nutnost pravidelného 
odmrazování spotřebiče. Čištění 
kolektoru je velmi jednoduché, stačí ho 
omýt pod studenou vodou. Zbavit se 
námrazy nebylo nikdy tak jednoduché!

NEJLEPŠÍ ENERGETICKÁ ÚČINNOST
Energetická třída A+++ představuje úsporu až 48 %1 a modely v třídě A++ ušetří až 25 % energie 
oproti modelům v třídě A+.

Inovativní technologie

1  V porovnání s běžnou chladničkou Whirlpool.

LESSFROST –  
NEVIDITELNÁ NÁMRAZA
Nový výparník je skrytý do vnitřních 
bočních stěn mrazničky, čímž se 
minimalizuje tvorba námrazy. Už 
žádné mrazicí rošty mezi zásuvkami 
mrazničky! Mrazicí rošty jsou 
nahrazeny skleněnými poličkami. Tato 
konstrukční změna vytváří větší prostor 
k umístění potravin. Zároveň nová 
technologie mrazení usnadňuje čištění 
mrazničky.
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Nový rozměr
v kuchyni

VÍCE PROSTORU VE SVĚTĚ 
 VESTAVNÝCH CHLADNIČEK
Whirlpool s hrdostí představuje nový koncept vestavné 
chladničky Space400, který je dokonalým řešením pro 
všechny, kdo hledají maximální kapacitu chladničky ve 
vestavném segmentu. Space400 nabízí mega objem 400 
litrů – o 40 % víc v porovnání se standardní chladničkou. 
Space400 má šířku 69 cm. Nábytková skříň se šířkou 
75 cm se vejde do každé kuchyně. Inteligentní řešení 
zvenku i zevnitř.

Technologie Whirlpool Space400

6. SMYSL FreshControl
Udržuje nastavenou 
teplotu a správnou úroveň 
vlhkosti vzduchu pro 
dvojnásobně dlouhou 
dobu skladování čerstvého 
jídla.1

StopFrost
Díky akumulační desce 
je odmrazování ještě 
jednoduší! Desku stačí 
opláchnout pod studenou 
vodou a námraza je pryč. 

6. SMYSL FreezeControl
Reguluje teplotní výkyvy 
v mrazničce k uchování 
původní kvality potravin  
i po rozmrazení.

LessFrost
Minimalizuje tvorbu námrazy 
na stěnách mrazničky  
a extrémně zjednodušuje  
její odmrazování.

1  Interní test Whirlpool.
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Neporazitelný prostor
při standardní šířce

Dotykový ovládací panel pro jednoduché a intuitivní nastavení funkcí se zpětnou informací pro uživatele, bílé LED 
osvětlení vnitřního prostoru a nerezové prvky polic reprezentují moderní styl a hi-tech provedení spotřebiče. 1

LED OSVĚTLENÍ
LED osvětlení vnitřního prostoru je atraktivní a vysoce funkční prvek chladničky. Technologie LED osvětlení zabezpečí 
perfektní viditelnost uvnitř chladničky rovnoměrným rozptylem světla. LED osvětlení je dvakrát jasnější a spotřebuje 
čtyřikrát méně energie. Chladničky jsou vybaveny buď jedním centrálním světlem nebo čtyřmi bočními.1

MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ VNITŘNÍHO PROSTORU
Revoluční elegantní design interiéru chladničky umožňuje plnou flexibilitu při skladování potravin – součástí chladicího 
prostoru jsou nastavitelné poličky, police ve dveřích a zásuvky na ovoce a zeleninu. Prostor mrazničky je vybaven třemi 
zásuvkami se stejnou výškou, nebo jednou hlubokou zásuvkou a dvěma menšími.1  Výhodou konstrukce mrazničky 
s technologií NoFrost nebo LessFrost jsou skleněné poličky, na které je možné ukládat balené potraviny přímo, tedy bez  
použití zásuvek, čímž se zvyšuje využitelná kapacita vnitřního prostoru k ukládání mražených potravin.

1  V závislosti na konkrétním modelu

Elegance kombinovaných chladniček v každém kroku

Vestavná chladnička s mrazničkou 
Everest je jednou z největších na trhu 
mezi srovnatelnými chladničkami. Čistý 
objem je v porovnání se standardní 
chladničkou stejné šířky větší  
o 31 litrů, a to díky nově vytvořenému 
prostoru SpaceMax. Chladnička 
je vysoká 193,5 cm a vejde se do 
standardní dvoumetrové kuchyňské 
skříně se šířkou 60 cm. SpaceMax 
nabízí zvětšený vnitřní prostor  
a poličku navíc na další potraviny.

6. SMYSL FreshControl reguluje 
teplotu a vlhkost uvnitř chladničky pro 
udržení původní čerstvosti potravin. 
Automatické odmrazování chladničky 
je samozřejmostí. V závislosti na 
modelu je mraznička vybavena buď 
beznámrazovým systémem chlazení 
NoFrost nebo nízkonámrazovým 
řešením LessFrost s akumulační 
deskou StopFrost.
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Užijte si extra prostor
se Supreme Side by Side

FreezeControl
Zachová čerstvost potravin i po 
rozmrazení.

NoFrost
Beznámrazová vnitřní cirkulace 
chladného vzduchu.  
Bezúdržbové používání 
spotřebiče.

ShockFreeze
Nejlepší technologie pro rychlé 
mrazení potravin. Speciální 
prostor rychlého mrazení je 
vybaven ventilátory, díky kterým 
jsou 2 kg čerstvých potravin 
zmrazeny už za 4 hodiny, což 
je třikrát rychleji oproti běžným 
mrazničkám.

MRAZNIČKA
Kapacita zásuvkové mrazničky je 203 litrů.  
Je vybavena 6 modulárními oddíly, takže zásuvky 
mohou být uspořádány přesně podle potřeby.
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CHLADNIČKA
Monoklimatická chladnička s automatickým odmrazováním má kapacitu 318 litrů. Skleněně poličky 
jsou nastavitelné a horní polička je vybavena také drážkami pro uložení lahví do vodorovné polohy. 
Poličky ve dveřích je možné podle potřeby přesunout do jiné úrovně, horní polička je určena ke 
skladování másla a je doplněna krytem pro udržení vyšší teploty oproti zbytku chladničky. 

6. SMYSL FreshControl
Uchová potraviny v chladničce dlouhodobě 
čerstvé. Díky regulaci teploty a vlhkosti si 
potraviny zachovají svou čerstvost až 4× déle. 1

LED OSVĚTLENÍ
Vnitřní osvětlení znamená pro chladničku 
vysoce funkční prvek. Nová technologie LED 
osvětlení zajistí dokonalou viditelnost uvnitř 
chladničky s rovnoměrným rozptylem světla. 
Tento systém znásobuje intenzitu osvětlení, 
přičemž spotřeba energie je 4× nižší.

PRÉMIOVÉ VNITŘNÍ DETAILY
Společnost Whirlpool přepracovala i detaily 
krytu ventilátoru a senzoru. Díky převládající 
bílé barvě a povrchové úpravě nové kryty 
dokonale ladí s ostatními prémiovými prvky 
interiéru chladničky.

DVĚ ZÁSUVKY NA OVOCE A ZELENINU
Robustní prémiové zásuvky poskytují 
maximální prostor pro bezpečné skladování 
ovoce a zeleniny. Jsou vybaveny vodícími 
lištami pro plynulou a stabilní manipulaci.

ENERGETICKÁ TŘÍDA A++
Chladničky i mraznička jsou zařazeny do 
úsporné energetické třídy A++.

1  V porovnání s Whirlopool chladničkou NoFrost. 
Testováno institutem SLG.
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6. SMYSL pro inteligentní
skladování potravin

Součástí designové řady W Collection jsou i 4dvéřové chladničky, které přináší přesně to, co naši 
zákazníci chtějí, tedy pokročilou technologii, vylepšené uspořádání vnitřního prostoru a prémiový 
výkon. Tyto inteligentní chladničky s technologií 6. SMYSL a velkou kapacitou nabízí optimální 
prostředí pro skladování potravin.

Total NoFrost systém – Studený vzduch 
generovaný ventilačním systémem je 
distribuovaný Multiflow jednotkou do 
celého prostoru chladničky a mrazničky. 
Ventilačním systémem s elektronickou 
regulací je v chladničce i mrazničce 
rychle dosažena ideální teplota.

MAXIMÁLNÍ PROSTOR  
PRO POTRAVINY 
Štíhlé vnější rozměry chladničky  
(šířka 91 cm a hloubka 61 cm)  
v sobě ukrývají vnitřní objem  
až 591 litrů, což je v přepočtu  
až 31 nákupních tašek! 1

UŽIJTE SI TICHO SE ZENTechnology
Zásluhou invertorového kompresoru 
dosahuje chladnička hlučnosti pouze 
37 dB.

FreshControl automaticky 
detekuje vnitřní teplotu 
chladničky a řídí činnosti 
pro obnovu optimálního 
prostředí k uchovávání 
čerstvých potravin  
v mrazícím prostoru.

1  Nákupní taška s rozměry 56 x 60 cm = objem 18,7 litrů.



115

CHLADNIČKY & MRAZNIČKY

FreezeControl zabezpečuje 
minimální kolísání teploty. 
Díky FreezeLock se snižuje 
tvorba popálenin mrazem 
na potravinách, čímž se 
zachovává jejich kvalita  
a vzhled.

SuperFreeze – super mrazení přímým 
přívodem chladného vzduchu do 
vyhrazeného prostoru zabezpečí rychlé 
zmrazení potravin bez tvorby ledových 
krystalů, díky čemuž po rozmrazení 
potraviny nevykazují ztrátu vlhkosti  
a barvy.

FlexiFreeze – nastavení vnitřní teploty pravé strany 
mrazničky podle potřeby:

•  SoftFreeze -7°C: Mírná teplota mrazení pro potraviny  
s krátkodobým skladováním. Zmrazené potraviny je možné 
vložit přímo do hrnce a okamžitě s nimi pracovat.

•  MildFreeze -12 °C: Ideální teplota pro skladování zmrzliny 
a nanuků. Zmrzlina je připravená pro přímé servírování, je 
dostatečně zmrazená, přitom však stále krémová a lehce 
se nabírá.

•  DeepFreeze -18 °C: Ideální teplota pro zmrazování  
a dlouhodobé skladování potravin.

 -7°C
 -12°C
 -18°C

SmartDefrosting – inteligentní fáze rozmrazování
Automatické odmrazování mrazničky zabezpečuje bezúdržbový chod celého spotřebiče. Ve fázi 
odmrazování mrazničky je vypnutý systém chlazení chladničky, čímž dochází k úspoře energie. 
Chlazení chladničky je aktivované v režimu odmrazování jen v případě nevyhnutelné potřeby.

Čtyřdvéřová chladnička
•  Dotykové ovládání
•  Technologie 6. SMYSL FreshControl, Total 

NoFrost - beznámrazová technologie
•  Funkce: nastavení teploty, superchlazení, 

supermrazení
•  LED osvětlení

•  Využitelný objem /ch+m: 591 l/384+207 l
•  Kapacita mrazení: 10 kg/24 hod
•  Spotřeba energie: 475 kWh/rok
•  Hlučnost: 37,5 dB
•  Rozměry (v x š x h): 1870 x 909 x 610 mm

Čtyřdvéřová chladnička
• Dotykové ovládání
•  Technologie 6. SMYSL FreshControl, Total 

NoFrost - beznámrazová technologie
•  Funkce: nastavení teploty, superchlazení, 

supermrazení
•  LED osvětlení

•  Využitelný objem /ch+m: 591 l/384+207 l
•  Kapacita mrazení: 10 kg/24 hod
•  Spotřeba energie: 475 kWh/rok
•  Hlučnost: 37,5 dB
•  Rozměry (v x š x h): 1870 x 909 x 610 mm

WQ9 B2L WQ9 E1L

 -7°C
 -12°C
 -18°C

40 190 Kč
34 990 Kč

34 490 Kč
29 990 Kč
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SP40 801 EU SP40 800 EU
Kombinovaná vestavná 
chladnička
– super extra objem, šířka 69 cm
•  Displej, dotykové ovládání
•  Technologie 6. SMYSL FreshControl, StopFrost, 

LessFrost - nízkonámrazová technologie
•  Funkce: nastavení teploty, superchlazení, alarm při 

výpadku proudu
•  LED osvětlení
•  Využitelný objem /ch+m: 400 l/299+101 l
•  Kapacita mrazení: 4,5 kg/24 hod
•  Spotřeba energie: 328 kWh/rok
•  Hlučnost: 35 dB
•  Rozměry (v x š x h): 1935 x 690 x 545 mm
•  Instalace nábytových dveří:  posuvné kolejničky
• Pro nábytkovou skříň o šíři 75 cm

Kombinovaná vestavná 
chladnička
– super extra objem, šírka 69 cm
•  Displej, dotykové ovládání
•  Technologie 6. SMYSL FreshControl, LessFrost - 

nízkonámrazová technologie
•  Funkce: nastavení teploty, superchlazení, alarm při 

výpadku proudu
•  LED osvětlení
•  Využitelný objem /ch+m: 400 l/299+101 l
•  Kapacita mrazení: 4,5 kg/24 hod
•  Spotřeba energie: 328 kWh/rok
•  Hlučnost: 35 dB
•  Rozměry (v x š x h): 1935 x 690 x 545 mm
•  Instalace nábytových dveří:  posuvné kolejničky
• Pro nábytkovou skříň o šíři 75 cm

Kombinovaná vestavná 
chladnička
– super extra objem, šířka 69 cm
•  Displej, dotykové ovládání
•  Technologie 6. SMYSL FreshControl, StopFrost, 

LessFrost - nízkonámrazová technologie, FreshBox O°
•  Funkce: nastavení teploty, superchlazení, 

supermrazení,  prázdninový režim, alarm při výpadku 
proudu

•  LED osvětlení
•  Využitelný objem /ch+m: 395 l /294+101 l
•  Kapacita mrazení: 12 kg/24 hod
•  Spotřeba energie: 274 kWh/rok
•  Hlučnost: 35 dB
•  Rozměry (v x š x h): 1935 x 690 x 545 mm
•  Instalace nábytových dveří:  posuvné kolejničky
• Pro nábytkovou skříň o šíři 75 cm

SP40 802 EU

ART 9620 A++ NF ART 9620 A+ NF
Kombinovaná vestavná 
chladnička s NoFrost mrazničkou
•  Displej, dotykové ovládání
•  Technologie 6. SMYSL FreshControl, NoFrost - 

beznámrazová technologie v mrazničce
•  Funkce: nastavení teploty chladničky a mrazničky, 

superchlazení, supermrazení, EcoNight, alarm při 
výpadku proudu

•  LED osvětlení
•  Využitelný objem /ch+m: 298 l/235+63 l
•  Kapacita mrazení: 6 kg/24 hod
•  Spotřeba energie: 246 kWh/rok
•  Hlučnost: 38 dB
•  Rozměry (v x š x h):  

1935 x 540 x 545 mm
•  Instalace nábytových dveří:   

posuvné kolejničky

* Výška 193,5 cm

Kombinovaná vestavná 
chladnička s NoFrost mrazničkou
•  Displej, dotykové ovládání
•  Technologie 6. SMYSL FreshControl, NoFrost - 

beznámrazová technologie v mrazničce
•  Funkce: nastavení teploty chladničky a mrazničky, 

superchlazení, supermrazení, EcoNight, alarm při 
výpadku proudu

•  LED osvětlení
•  Využitelný objem /ch+m: 298 l/235+63 l
•  Kapacita mrazení: 6 kg/24 hod
•  Spotřeba energie: 298 kWh/rok
•  Hlučnost: 38 dB
•  Rozměry (v x š x h):  

1935 x 540 x 545 mm
•  Instalace nábytových dveří:   

posuvné kolejničky

* Výška 193,5 cm

69 cm

69 cm 69 cm

Kombinované
chladničky 33 290 Kč

28 990 Kč

28 190 Kč
24 490 Kč

24 690 Kč
21 490 Kč

25 890 Kč
22 490 Kč

23 590 Kč
20 490 Kč
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Kombinovaná vestavná 
chladnička s NoFrost mrazničkou
•  Displej, dotykové ovládání
•  Technologie 6. SMYSL FreshControl, NoFrost - 

beznámrazová technologie v mrazničce
•  Funkce: nastavení teploty chladničky a mrazničky, 

superchlazení, supermrazení, EcoNight, alarm při 
výpadku proudu

•  LED osvětlení
•  Využitelný objem /ch+m: 298 l/235+63 l
•  Kapacita mrazení: 6 kg/24 hod
•  Spotřeba energie: 246 kWh/rok
•  Hlučnost: 38 dB
•  Rozměry (v x š x h):  

1935 x 540 x 545 mm
•  Instalace nábytových dveří:   

posuvné kolejničky

* Výška 193,5 cm

Kombinovaná vestavná 
chladnička
•  Displej, dotykové ovládání
•  Technologie 6. SMYSL FreshControl, StopFrost, 
LessFrost - nízkonámrazová technologie

•  Funkce: nastavení teploty, superchlazení
•  LED osvětlení
•  Využitelný objem /ch+m: 306 l/227+79 l
•  Kapacita mrazení: 3,5 kg/24 hod
•  Spotřeba energie: 246 kWh/rok
•  Hlučnost: 35 dB
•  Rozměry (v x š x h): 1935 x 690 x 545 mm
•  Instalace nábytových dveří:  posuvné  

kolejničky

* Výška 193,5 cm

ART 9811/A++SF

ART 963/A+/NF

Kombinovaná vestavná 
chladnička
•  Displej, dotykové ovládání
•  Technologie 6. SMYSL FreshControl,  

LessFrost - nízkonámrazová technologie
•  Funkce: nastavení teploty, superchlazení
•  LED osvětlení
•  Využitelný objem /ch+m: 306 l/227+79 l
•  Kapacita mrazení: 3,5 kg/24 hod
•  Spotřeba energie: 246 kWh/rok
•  Hlučnost: 35 dB
•  Rozměry (v x š x h): 1935 x 690 x 545 mm
•  Instalace nábytových dveří:  posuvné  

kolejničky

* Výška 193,5 cm

ART 9810/A+

ART 9610/A+

Kombinovaná vestavná 
chladnička 
s NoFrost mrazničkou  
a zásuvkou Activ0°
•  Displej, dotykové ovládání
•  Technologie 6. SMYSL FreshControl, NoFrost - 

beznámrazová technologie v mrazničce, zásuvka 
Activ 0°

•  Funkce: nastavení teploty chladničky a mrazničky, 
supermrazení, EcoNight, alarm při výpadku proudu

•  LED osvětlení
•  Využitelný objem /ch+m: 258 l/195+63 l
•  Kapacita mrazení: 9 kg/24 hod
•  Spotřeba energie: 294 kWh/rok
•  Hlučnost: 38 dB
•  Rozměry (v x š x h): 1770 x 540 x 545 mm
•  Instalace nábytových dveří:  posuvné kolejničky

ART 883/A+/NF/FR
Kombinovaná vestavná 
chladnička
•  Dotykové ovládání
•  Technologie 6. SMYSL FreshControl, StopFrost, 

LessFrost - nízkonámrazová technologie
•  Funkce: nastavení teploty, superchlazení
•  LED osvětlení
•  Využitelný objem /ch+m: 273 l/194+79 l
•  Kapacita mrazení: 3,5 kg/24 hod
•  Spotřeba energie: 233 kWh/rok
•  Hlučnost: 35 dB
•  Rozměry (v x š x h): 1770 x 690 x 545 mm
•  Instalace nábytových dveří:  posuvné kolejničky

ART 6711/A++SF

Kombinovaná vestavná 
chladnička
•  Dotykové ovládání
•  Technologie 6. SMYSL, LessFrost - nízkonámrazová 

technologie
•  Funkce: nastavení teploty
•  LED osvětlení
•  Využitelný objem /ch+m: 305 l/226+79 l
•  Kapacita mrazení: 3,5 kg/24 hod
•  Spotřeba energie: 314 kWh/rok
•  Hlučnost: 35 dB
•  Rozměry (v x š x h): 1935 x 690 x 545 mm
•  Instalace nábytových dveří:  posuvné  

kolejničky

* Výška 193,5 cm

19 490 Kč
16 990 Kč

18 390 Kč
15 990 Kč

24 690 Kč
21 490 Kč

17 190 Kč
14 990 Kč

24 690 Kč
21 490 Kč

19 490 Kč
16 990 Kč
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KOMBINOVANÉ CHLADNIČKY

Kombinovaná vestavná 
chladnička
•  Dotykové ovládání
•  Technologie 6. SMYSL, LessFrost - nízkonámrazová 
technologie

•  Funkce: nastavení teploty
•  LED osvětlení, ventilátor
•  Využitelný objem /ch+m: 273 l/194+79 l
•  Kapacita mrazení: 3,5 kg/24 hod
•  Spotřeba energie: 233 kWh/rok
•  Hlučnost: 35 dB
•  Rozměry (v x š x h): 1770 x 690 x 545 mm
•  Instalace nábytkových dveří: posuvné kolejničky

Kombinovaná vestavná 
chladnička
•  Dotykové ovládání
•  Technologie 6. SMYSL, LessFrost - nízkonámrazová 

technologie
•  Funkce: nastavení teploty
•  LED osvětlení, ventilátor
•  Využitelný objem /ch+m: 273 l/194+79 l
•  Kapacita mrazení: 3,5 kg/24 hod
•  Spotřeba energie: 233 kWh/rok
•  Hlučnost: 35 dB
•  Rozměry (v x š x h): 1770 x 690 x 545 mm
•  Instalace nábytkových dveří: posuvné kolejničky

Kombinovaná vestavná 
chladnička 
s NoFrost mrazničkou
•  Displej, dotykové ovládání
•  Technologie 6. SMYSL FreshControl, NoFrost - 

beznámrazová technologie v chladničce
•  Funkce: nastavení teploty, superchlazení, EcoNight, 

alarm při výpadku proudu
•  LED osvětlení
•  Využitelný objem /ch+m: 264 l/201+63 l
•  Kapacita mrazení: 6 kg/24 hod
•  Spotřeba energie: 297 kWh/rok
•  Hlučnost: 38 dB
•  Rozměry (v x š x h): 1770 x 540 x 545 mm
•  Instalace nábytových dveří:  posuvné kolejničky

ART 6611/A++

Kombinovaná vestavná 
chladnička
•  Mechanické ovládání
•  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: 297 kWh/rok
•  Hlučnost: 35 dB
•  Rozměry (v x š x h): 1770 x 690 x 545 mm
•  Instalace nábytkových dveří: posuvné kolejničky

Kombinovaná vestavná 
chladnička
•  Mechanické ovládání
•  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: 297 kWh/rok
•  Hlučnost: 35 dB
•  Rozměry (v x š x h): 1770 x 690 x 545 mm
•  Instalace nábytkových dveří: posuvné kolejničky

ART 6503/A+

ART 459/A+/NF/1

ART 6610/A++

ART 6501/A+

Kombinované
chladničky 18 990 Kč

16 490 Kč

17 190 Kč
14 990 Kč

17 190 Kč
14 990 Kč

14 890 Kč
12 990 Kč

13 790 Kč
11 990 Kč



119

CHLADNIČKY / MRAZNIČKY

Vestavná monoklimatická 
chladnička
•  Displej, dotykové ovládání
•  Technologie 6. SMYSL FreshControl
•  Funkce: nastavení teploty, superchlazení, prázdninový 

režím
•  LED osvětlení
•  Využitelný objem: 318 l
•  Spotřeba energie: 115 kWh/rok
•  Hlučnost: 35 dB
•  Rozměry (v x š x h): 1771 x 540 x 545 mm
•  Instalace nábytkových dveří: posuvné kolejničky

Doporučená kombinace: AFB 1842 A++

ARG 18081 A++

Vestavná monoklimatická 
chladnička
•  Displej, dotykové ovládání
•  Technologie 6. SMYSL FreshControl
•  Funkce: nastavení teploty, superchlazení
•  LED osvětlení
•  Využitelný objem: 318 l
•  Spotřeba energie: 146 kWh/rok
•  Hlučnost: 35 dB
•  Rozměry (v x š x h): 1771 x 540 x 545 mm
•  Instalace nábytkových dveří: posuvné kolejničky

Doporučená kombinace: AFB 1842 A++

Vestavná monoklimatická 
chladnička s mrazící zásuvkou
•  Dotykové ovládání
•  Technologie 6. SMYSL FreshControl
•  Funkce: nastavení teploty, superchlazení
•  LED osvětlení
•  Využitelný objem /ch+m: 275 l/195+80 l
•  Kapacita mrazení: 3 kg/24 hod
•  Spotřeba energie: 280 kWh/rok
•  Hlučnost: 35 dB
•  Rozměry (v x š x h): 1771 x 540 x 545 mm
•  Instalace nábytkových dveří: posuvné kolejničky
 

ARG 18070 A+ARG 18470 A+

Vestavná beznámrazová 
mraznička
•  Displej, dotykové ovládání
•  Technologie 6. SMYSL FreezeControl, NoFrost - 

beznámrazová technologie
•  Zásuvka pro supermrazení Shock Freezer
•  Funkce: nastavení teploty mrazničky, supermrazení, 

EcoNight, alarm při výpadku proudu
•  Využitelný objem: 203 l
•  Kapacita mrazení: 19 kg/24 hod
•  Spotřeba energie: 237 kWh/rok
•  Hlučnost: 38 dB
•  Rozměry (v x š x h): 1771 x 540 x 545 mm
•  Instalace nábytkových dveří: posuvné kolejničky

Doporučená kombinace:  ARG 18081 A++

Vestavná beznámrazová 
mraznička
•  Displej, dotykové ovládání
•  Technologie 6. SMYSL, NoFrost - beznámrazová 

technologie
•  Funkce: nastavení teploty mrazničky, supermrazení, 

EcoNight, alarm při výpadku proudu
•  Využitelný objem: 209 l
•  Kapacita mrazení: 19 kg/24 hod
•  Spotřeba energie: 307 kWh/rok
•  Hlučnost: 38 dB
•  Rozměry (v x š x h): 1771 x 540 x 545 mm
•  Instalace nábytkových dveří: posuvné kolejničky

Doporučená kombinace:  ARG 18081 A++

AFB 1842 A++ Shock F AFB 1840 A+

Side by Side kombinace:
Chladničky ARG 18081 A++, ARG 18070 A+

A mrazničky AFB 1842 A++, AFB 1840 A+
21 290 Kč
18 490 Kč

18 390 Kč
15 990 Kč

17 190 Kč
14 990 Kč

30 990 Kč
26 990 Kč

24 690 Kč
21 490 Kč
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CHLADNIČKY / MRAZNIČKY

Vestavná monoklimatická 
chladnička
•  Dotykové ovládání
•  Technologie 6. SMYSL
•  Funkce: nastavení teploty
•  LED osvětlení
•  Využitelný objem: 210 l
•  Spotřeba energie: 132 kWh/rok
•  Hlučnost: 35 dB
•  Rozměry (v x š x h): 1220 x 540 x 545 mm
•  Instalace nábytkových dveří: posuvné kolejničky

ARG 718/A+/1
Vestavná monoklimatická 
chladnička s mrazící zásuvkou
• Dotykové ovládání
•  Technologie 6. SMYSL
•  Funkce: nastavení teploty
•  LED osvětlení
•  Využitelný objem /ch+m: 187 l/171+18 l
•  Kapacita mrazení: 2 kg/24 hod
•  Spotřeba energie: 217 kWh/rok
•  Hlučnost: 35 dB
•  Rozměry (v x š x h): 1220 x 540 x 545 mm
•  Instalace nábytkových dveří: posuvné kolejničky

ARG 8612/A+

ARG 451/A+

Vytvořte si 

mini Side by Side

v nábytkové skříni:
ARG 451/A + 

nebo pod pracovní deskou:
ARZ 005/A+ + AFB 828 A+

Vestavná monoklimatická 
chladnička
•  Mechanické ovládání
•  Funkce: nastavení teploty
•  LED osvětlení
•  Využitelný objem: 129 l
•  Spotřeba energie: 117 kWh/rok
•  Hlučnost: 35 dB
•  Rozměry (v x š x h): 872 x 540 x 545 mm
•  Instalace nábytkových dveří: posuvné kolejničky

Jednodveřové
chladničky, 
mrazničky

12 590 Kč
10 990 Kč

12 090 Kč
10 490 Kč

9 190 Kč
7 990 Kč
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CHLADNIČKA / PODSTAVNÉ CHLADNIČKY / MRAZNIČKA / DVOJDVÉŘOVÁ CHLADNIČKA

Dvojdvéřová chladnička
•  Mechanické ovládání
•  Funkce: nastavení teploty
•  LED osvětlení
•  Využitelný objem /ch+m: 220 l/178+42 l
•  Kapacita mrazení: 3,5 kg/24 hod
•  Spotřeba energie: 252 kWh/rok
•  Hlučnost: 35 dB
•  Rozměry (v x š x h): 1441 x 690 x 545 mm
•  Instalace nábytkových dveří: posuvné kolejničky

ART 380/A+

Jednodvéřová chladnička 
s mrazící zásuvkou pod 
pracovní desku
•  Mechanické ovládání
•  Funkce: nastavení teploty
•  LED osvětlení
•  Využitelný objem /ch+m: 126 l/108+18 l
•  Kapacita mrazení: 2 kg/24 hod
•  Spotřeba energie: 179 kWh/rok
•  Hlučnost: 35 dB
•  Rozměry (v x š x h): 815 x 596 x 545 mm
•  Instalace nábytkových dveří: přímo na 

dveře chladničky Setmo systémem

Jednodvéřová chladnička 
pod pracovní desku
•  Mechanické ovládání
•  Funkce: nastavení teploty
•  LED osvětlení
•  Využitelný objem: 146 l
•  Spotřeba energie: 118 kWh/rok
•  Hlučnost: 37 dB
•  Rozměry (v x š x h): 815 x 596 x 545 mm
•  Instalace nábytkových dveří: přímo na 

dveře chladničky Setmo systémem

Jednodvéřová mraznička
• Mechanické ovládání
•  Funkce: nastavení teploty mrazničky
•  Využitelný objem: 91 l
•  Kapacita mrazení: 10 kg/24 hod
•  Spotřeba energie: 185 kWh/rok
•  Odolnost při výpadku proudu: 27 h 
•  Hlučnost: 38 dB
•  Rozměry (v x š x h): 815 x 596 x 545 mm
•  Instalace nábytkových dveří: přímo na 

dveře mrazničky Setmo systémem

ARG 913/A+

ARZ 005/A+ AFB 828/A+

Podstavné
chladničky / mraznička

Dvojdvéřová
chladnička

11 090 Kč
9 690 Kč

11 790 Kč
10 290 Kč

12 090 Kč
10 490 Kč

11 790 Kč
10 290 Kč
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DOPORUČENÉ KOMBINACE MODELŮ TRUB, MIKROVLNNÝCH TRUB A KOMPAKTNÍCH SPOTŘEBIČŮ

W11I OP1 4S2

W9 OS2 4S1 PW9 OP2 4S2 H

W11I ME150W11I MS180

W9 OM2 4MS2 H

W11I OM1 4MS2 H

W7 MS450W7 OM4 4S1 PW7 OS4 4S1 HW7 OS4 4S1 P

AKZM 8480 IXAKZM 8420 IX AKZM 8480 NB

W7 OM4 4S1 C

AKZ9 6230 IX

AKZ9 6230 WHAKZ9 6230 NB

AKZ9 6270 IX OAKZ9 6200 CS IX

AKZ9 6230 S

AKZ9 6220 IX

AKZ9 6220 WH

AKP 7460 IX AKP 745 IX AKP 745 NB

W11I MW161

W9 MW261 IXL W9 MD260 IXL

W7 MD440

AMW 9605 IX

AMW 506 IX AMW 506 NB

AMW 730 IX 

AMW 730 NB AMW 730 WH

WD 142 IXL

WD 142 IX

W11 CM145

AMW 439 NBAMW 439 IX AMW 423 IX
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W9 OM2 4S1 P BSS

AKZM 8480 WH AKZM 8480 S

W7 OM5 4S P

AKP 745 WH

AMW 506 WH

W9 MD260 BSS

W7 MD540

AMW 730 SD

Multifunkčná mikrovlnná rúra
•  Technológia 6. ZMYSEL 

– autorecepty pre 5 kategórií jedla 
• Crisp – zapekanie
• Čiernobiely grafický displej
•  Bezpečnostné dvere, vonkajšie sklo číre, 

otváranie nadol
• Nerezový interiér
• Maximálny príkon: 2,3 kW
• Výkon mikrovĺn/grilu: 1000/800W
•  Vyhotovenie: nerez s úpravou povrchu proti 

odtlačkom prstov
• Rozmery (v x š x h): 385 x 595 x 468 mm
•  Príslušenstvo: Crisp tanier, rukoväť taniera Crisp, 

kryt taniera pre ohrev jedla, grilovací rošt

AMW 730 IX

15 31 l

Multifunkčná mikrovlnná rúra 
•  Technológia 6. ZMYSEL 

– autorecepty pre 5 kategórií jedla 
• Crisp – zapekanie
• Čiernobiely grafický displej
•  Bezpečnostné dvere, vonkajšie sklo číre, 

otváranie nadol
• Nerezový interiér
• Maximálny príkon: 2,3 kW
• Výkon mikrovĺn/grilu: 1000/800W
•  Vyhotovenie: čierna
• Rozmery (v x š x h): 385 x 595 x 468 mm
•  Príslušenstvo: Crisp tanier, rukoväť taniera Crisp, 

kryt taniera pre ohrev jedla, grilovací rošt

Multifunkčná mikrovlnná rúra 
•  Technológia 6. ZMYSEL 

– autorecepty pre 5 kategórií jedla 
• Crisp – zapekanie
• Čiernobiely grafický displej
•  Bezpečnostné dvere, vonkajšie sklo číre, 

otváranie nadol
• Nerezový interiér
• Maximálny príkon: 2,3 kW
• Výkon mikrovĺn/grilu: 1000/800W
•  Vyhotovenie: champagne
• Rozmery (v x š x h): 385 x 595 x 468 mm
•  Príslušenstvo: Crisp tanier, rukoväť taniera Crisp, 

kryt taniera pre ohrev jedla, grilovací rošt

Multifunkčná mikrovlnná rúra 
•  Technológia 6. ZMYSEL 

– autorecepty pre 5 kategórií jedla 
• Crisp – zapekanie
• Čiernobiely grafický displej
•  Bezpečnostné dvere, vonkajšie sklo číre, 

otváranie nadol
• Nerezový interiér
• Maximálny príkon: 2,3 kW
• Výkon mikrovĺn/grilu: 1000/800W
•  Vyhotovenie: biela
• Rozmery (v x š x h): 385 x 595 x 468 mm
•  Príslušenstvo: Crisp tanier, rukoväť taniera Crisp, 

kryt taniera pre ohrev jedla, grilovací rošt

AMW 730 NB

AMW 730 SDAMW 730 WH

15 31 l

15 31 l15 31 l

WD 142 IX

WD 142 IX W7 OS4 4S1 P BL W7 OM4 4S1 P BL W7 MD440 BL

W1114

W1114

AMW 439 WH

Možnosti instalace mikrovlnných trub a kávovaru:

• Instalace nad troubu - všechny modely

• Instalace vedle trouby – modely s výškou 45 cm: MW, MS, ME + kávovar + ohřevná  

  zásuvka

• Instalace do závěsné skříňky s hloubkou 30 cm – modely: AMW 439, 423
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TECHNICKÉ NÁKRESY
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Trouby
W Collection – W11I, W9, W7
AKZM 8420, 8480; AKZ9 6230, 6220, 6200

Trouby
OAS KP8V1, KC8V1, KN8V1

Trouby
AKP 7460, 754, 754, 462, 459, 458, 449, 244 

Mikrovlnné trouby 
W Collection – W11I MW161, 
W9 MW261
AMW 506

Turbo trouba + Parní trouba
W11I MS180, ME 150
W7 MS450

Mikrovlnné trouby
W Collection – W9 MD260, 
W7 MD540, MD44
AMW 730
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TECHNICKÉ NÁKRESY
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Mikrovlnná trouba 
AMW 9605

Mikrovlnná trouba 
AMW 1601

Kávovar 
W Collection – W11 CM145

Mikrovlnná trouba
W Collection – W9 MN840, W7 MN840
AMW 439, 423, 4910, 4920

Mikrovlnná trouba
AMW 1401

Ohřevné zásuvky
W Collection – W1114
WD 142



126

TECHNICKÉ NÁKRESY

min. 5mm

15mm100mm65mm

min. 45mm

min. 550mm

min. 20mm

60mm

min. 20mm

15mm100mm65mm

60mm

min. 20mm

min. 5mm

Indukční varné desky
Přední odvětrávání nad troubou

Zadní odvětrávání do otevřené skříňky / skříňky se zásuvkami

Indukční varná deska
W Collection – SMP 9010

Správná činnost indukční varné desky si vyžaduje odvětrávání  
spodního prostoru desky buď přední štěrbinou nebo zadním 
odvětráváním.

Při instalaci indukční desky do otevřené skříňky nebo skříňky  
se zásuvkami, musí být skříňka vybavená dělící příčkou. Dělící  
příčka není součástí dodávky spotřebiče, nýbrž je součástí  
nábytku.

Při zadním odvětrávání je nutné zachovat mezeru mezi stěnou  
a zadní stranou skříňky min. 20 mm. V zadní straně skříňky  
pak musí být otvor o velikosti min. 45 x 550 mm.

*  Přesné rozměry je potřeba zkontrolovat v návodu na použití.
**Rozměr otvoru a vzdálenosti desky od spotřebiče se může lišit v závislosti  
    od konkrétního modelu.

Přední odvěrávání do otevřené skříňky / skříňky se zásuvkami.
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TECHNICKÉ NÁKRESY
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Sálavé varné desky
AKT 8900, 8601, 8190, 8130, 8090 

Plynové varné desky
AKT 6414
GMW 6422, 6412, 6410
GOA 6425, 6423
GOR 6416
GOS 6415

Plynové varné desky
GMW 7522
GOW 7523

Plynové varné desky
AKR 362, 360, 351

Plynová varná deska
AKM 260
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Domino varná deska
WS Q0530

Domino varná deska
AKT 315

Odsavač par
WHVS 90F LT C K

Domino varné desky
AKT 360, 352

Odsavač par
WHVS 93F LT BSS
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WHBS 62F LT K

Odsavač par
WHBS 93 F LE X

Odsavač par
WHFG 63 F LE X

Odsavač par
WHBS 64 F LM X

Odsavač par
WHBS 63 F LE X

Odsavač par
WHCN 94F LM X
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Odsavač par
WHCN 64 F LM X

Odsavač par
AKR 504
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Odsavač par
WHFG 64 F LM X

Odsavač par
WIFG 103 F LE X

Odsavač par
AKR 650/1 IX
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Odsavač par
WCT 64 FLY X

Odsavač par
AKR 749/1, 747/1, 5390/1, 750

Myčky nádobí
Všechny modely 60 cm plně integrovaných myček 

Odsavač par
AKR 441/1

Myčky nádobí
Všechny modely 60 cm širokých myček s panelem

Pračka / Pračka se sušičkou
BI WMWG 91484, 81484, 71484
BI WDWG 961484, 861484,0 75148



135

TECHNICKÉ NÁKRESY

448

82
0-

90
0

65
3 

- 7
20

93
-1

73

47

555

12
1

16
5-

24
5

85

min 560

min 450
m

in
 8

20

200 cm2

200 cm2

57

11
35

63
0

70
4

690

19
35

75

41

550-1
94

4
19

40

- 720
710

34

545

50

50

4

 

 

 

 
57

19
35

18

1
7

7
0

 m
m

 540
545

1
7

7
0

27

1
0

0
5

,5

60

7
0

3
,5

56

6
1

7
,5

 

 1
7

7
6

 min. 50mm

0
+

 1
0

560

550
min.

560

0
+ 10

min. 2

200 cm

4mm 18mm

27mm

448

82
0-

90
0

65
3 

- 7
20

93
-1

73

47

555

12
1

16
5-

24
5

85

min 560

min 450

m
in

 8
20

1
9

3
5

 m
m

 540
545

1
9

3
5

27

1
1

7
0

,5

60

7
0

3
,5

56

6
1

6
,2

   

 1
9

4
0

min. 50mm

0
+

 1
0

550
min.

560

560 0
+ 10

min. 2

200 cm

4mm 18mm

27mm

550-1
78

2
17

74

-560

540

34

41
57

16
75

17
70

545

570

50

50

200 cm2

200 cm2

 

 

 

 57
184

17
70

Myčky nádobí
Všechny modely 45 cm širokých plně integrovaných myček

Chladničky
SP40 802 EU, 801 EU, 800 EU

Chladničky
ART 883, 6711, 6611, 6610, 6503, 6501, 459

Myčky nádobí
Všechny modely 45 cm širokých myček s panelem

Chladničky
ART 9811, 9810, 963, 9620, 9610

Chladničky / Mrazničky
ARG 18081, 18470, 18070
AFB 1842, 1840
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Chladničky
ARG 8612, 718

Chladničky / Mraznička
ARG 913
ARZ 005
AFB 828

Chladnička / Mraznička
ARG 451
AFB 9720

Chladničky
ART 380

Filtry pro odsavač

Model filtru Model odsavače

AKB 000/1 •  AKR 5390/1 IX  •  AKR 747 IX/1  •  AKR 749/1  •  WCT 64 FLY X

CHF 15/1
•  WHBS 62F LT K  •  WHBS 63 F LE X  •  WHBS 64 F LM X  •  WHBS 93 F LE X  •  WHFG 63 F LE X 
•  WHFG 64 F LM X  •  WIFG 103 F LE X

CHF 200-1 •  AKR 650/1 IX

CHF 57
•  AKR 036/1 G BL  •  AKR 037 G BL  •  AKR 039 G BL  •  AKR 504 IX  •  AKR 808 BK  •  AKR 809 MR 
•  AKR 855/1 G BL  •  AKR 860 IX  •  WHCN 64 F LM X  •  WHCN 94 F LM X  •  WHVP 63 LT W 
•  WHVS 90F LT C K  •  WHVS 93F LT BSS

CHF 85/1 •  AKR 441/1 

W DO F 1 •  WDO 93F B K
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Senzorová technologie 6. SMYSL  řídí činnost spotřebiče a jeho automatické funkce s cílem 
zjednodušit ovládání a zabezpečit úsporu energií.

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

  

  

-/+ -/+

-/+ -/+

Displej a způsob ovládání spotřebiče:
• MySmartDisplay –  barevný textový displej s obrázky  •  SmartDisplay – barevný textový displej  
s piktogramy  •  LCD AssistedDisplay – černo-bílý textový displej s piktogramy 
•  TouchDisplay – dotykový displej s centrálním ovládáním  •  Dotykový displej funkcí 
•  Stupnice ovládání výkonu varných desek  •  Dotykové ovládání zón varných desek

 

Teploměr:  čtyřbodová nebo jednobodová pro kontrolu vnitřní teploty připravovaného  
jídla

  

Víceúrovňové pečen: souběžné pečení vícero plechů na 4 / 3 / 2 úrovních najednou, a to 
stejného neob různého druhu jídla

Ready2Cook: automatická funkce pro pečení bez předehřátí 

Horkovzdušné pečení:  kombinace ventilátoru a kruhového ohřevného tělesa pro rovnoměrnou 
distribuci horkého vzduchu 

Ventilátor: zajišťuje rovnoměrnou distribuce vzduchu při statickém pečení s horním a dolním 
ohřevem

SteamSense+ / Pure Steam: Vaření v troubě se 100% párou 

SteamSense / Připařování: pečení s podporou páry 75% pro přípravu ryb, 50% pro pečení masa, 
25% pro pečení koláčů a chleba

 

Způsob čištění trouby:  Pyrolýza – vypalování při vysoké teplotě  •  SmartClean  – efektivní čištění 
horkou párou •  Katalytické panely – panely na vnitřní straně trouby, které vstřebávají mastnotu 

Extra objem: vnitřní objem trouby je 73 litrů

Mikrovlnný ohřev a rozmrazování

Vaření v páře v mikrovlnné troubě za pomoci parní nádoby

 

Crisp a CrispFry funkce: zapékání jídla do křupava na speciální pánvi Crisp / v kombinaci s 
horkým vzduchem

QUARTZ Gril: funkce pro zapékání a grilování

Auto programy: přednastavené funkce řízené technologií 6. SMYSL

  

FlexiFull, FlexiMax, FlexiSide: neomezená plocha vaření buď na celém povrchu desky sloučením 
všech varných zón nebo sloučením dvou vodorovných nebo svislých ploch do jedné

 

ChefControl: Automatické rozdělení Flexi zóny na 3 nebo 4 části s různými stupni výkonu pro 
plynulé vaření

  

Multizóna: volba nastavení trojité, dvojité, nebo oválné varné zóny sálavých plotýnke při použití 
hrnců a pekáčů velkých nebo oválných rozměrů

Dvojitý hořák: hořák s vysokým výkonem pro velké hrnce, 2 plamenové prstence rovnoměrně 
ohřívají dno hrnce
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Ocelová nebo litinová mřížka plynové desky: poskytuje plynulý a bezpečný posun hrnců a pánví 
přes hořáky

Povrch iXelium: ochranná vrstva sklokeramické desky nanášená speciální nanotechnologií, zvušuje 
odolnost povrchu spotřebiče proti poškrábání, stárnutí a znečištění

Nastavení automatického výkonu odsávání v závislosti na druhu vaření

ZEN Mode: extra tichý chod odsávače

Antikondenzační systém pro snížení tvroby a zachytávání kondenzované vody na stěnovém 
odsavači par

LightSense: nastavení světelného tónu podle vlastních potřeb

AirSense: automatické čištění vzduchu ve dvou přednastavených režimech

FreshCare+:  
•  po praní – 6hodinové provětrávání prádla s podporou páry
•  po sušení – 6hodinové provětrávání prádla teplým vzduchem naakumulovaným ve fázi sušení

SoftMove: specifické pohyby bubnu přizpůsobené pro vybraný program praní a typ tkaniny

 
8/6Kg Kapacita praní nebo praní + sušení: údaj uvádí množství prádla k praní / sušení v suchém stavu

PowerClean+: zadní ostřikovací trysky pro intenzivní odstranění nečistot z hrnců a pánví umístěných v 
PowerClean zóně

 
NaturalDry

Technologie sušení nádobí:  
•  PowerDry – aktivní sušení ventilátorem v uzavřené cirkulaci vzduchu
•  NaturalDry – přirozená cirkulace vzduchu po automatickém otevření dveří

10 souprav

 
10 súprav Kapacita myčky nádobí: údaj o maximálním naplnění myčky normovaného typu nádobí

6,5l  
Spotřeba vody pouze 6,5 nebo 6 litrů s vybraným programem

Vnitřní osvětlení myčky

Držák sklenic na stopce (např. sklenic na víno)

Příborová zásuvka

Světelný indikátor činnosti myčky

Mechanismus pro instalaci dlouhých nábytkových dveří

Super Silent: tichá myčka, hlučnost nepřesahuje 43 dB
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1400
otáčok/min. Odstřeďovací otáčky: maximální rychlost odstřeďování prádla při referenčním programu

Colour15°: praní prádla při nízké teplotě pro zachování barev

Clean+: úprava programu praní podle stupně znečištění prádla

Wash&Dry: rychlé praní a sušení malého množství prádla už za 45´nebo 90´

BPM SenseInverterMotor: tichý motor vhodný i pro noční praní

NoFrost technologie: beznámrazová technologie mrazničky brání tvorbě námrazy a snižuje  
spotřebu energie

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

StopFrost: kumulace námrazy na hliníkové desce snižuje tvorbu námrazy v mrazničce

LessFrost: nízkonámrazové řešení, námraza se tvoří na bočních stěnách mrazničky

 
Activ0°, FreshBox0°: speciální zásuvky s nízkou teplotou pro skladování masa a ryb

FreshControl: senzorová technologie pro kontrolu vnitřní teploty a vlhkosti v chladničce

FreezeControl: regulace a minimalizace teplotních výkyvů  v mrazničce

SuperCool: rychlé vychlazení potravin v chladničce

ShockFreeze: superzmrazení potravin studeným vzduchem ve vyhrazeném prostoru mrazničky

SuperFreeze: rychlé zmrazení potravin v mrazničce

 -7°C
 -12°C
 -18°C

FlexiFreeze: nastavení vnitřní teploty pravé strany mrazničky dle potřeby: 
SoftFreeze -7 °C, MildFreeze -12 °C a DeepFreeze -18 °C.


