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     Rozdíl mezi jednoduchostí

       a intuicí
Whirlpool rozumí vaším potřebám a ví, že se každý den jedinečným způsobem staráte 
o to, co máte rádi. Technologie 6. smysl proto zajišťuje intuitivní ovládání spotřebiče, 
přizpůsobuje ho vaší domácnosti a přináší dokonalé výsledky s minimálním úsilím.

Objevte novou technologii 6. smysl: jedinečná síla, dokonalé 
výsledky - jednoduše, jako nikdy předtím.

       Rozdíl mezi výkonem

a špičkovým výkonem
Whirlpool využívá více než staletých zkušeností k tomu, aby vám mohl nabídnout  
technologii 6. smysl pro získání nejlepších výsledků s minimálním úsilím.

Díky naším inovacím jsme:
• Objevili nekonečné možnosti vaření v mikrovlnné troubě
• Číslo 1 v uchovávání potravin1)

Díky inovativnímu chladícímu systému 6. smysl FreshControl vydrží potraviny až 4x déle 
čerstvé2).
Speciální zásuvka Activ0° uchovává maso a ryby v ideální teplotě.
• Číslo 1 na trhu v indukčním pečení, které vám ušetří 50% energie a času3)

• Číslo 1 v designu vestavných spotřebičů s unikátním povrchem iXelium™, který je      
  několikanásobně odolnější proti poškrábání a stárnutí. Svůj nový vzhled si udrží více než 10 let4)

Whirlpool –100 let zkušeností s intuitivními technologiemi. 
Nejoblíbenější značka domácích spotřebičů.6)

1) Zdroj: Vyplývá z interních testů, srovnání s hlavními konkurenty.
2) Na rozdíl od chladničky bez 6.smyslu FreshControl.
3) Na základě interních testů při porovnání indukční trouby s tradiční troubou bez indukce s funkcí předohřev.
4) Zdroj: TUV Rheinland, 1. sada iXelium™ od Whirlpool.
5) Zdroj: Kvantitativní výzkum Itálie 2013.
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Vaření Výjimečný výkon Intuitivní používání Inteligentní úspora

Trouby: vařte jako šéfkuchař –
jednoduše díky využití 
možnosti 30 přednastavených 
receptů.

Mikrovlnné trouby:  
objevte nekonečné možnosti 
vaření v mikrovlnné troubě

Varné desky: připravte jídlo 
jediným dotykem.

Odsavače par: špičkové 
technologie čištění vzduchu 
s maximální energetickou 
účinností.

Trouby: díky technologii 
6. smysl můžete nastavit 
přesné parametry vaření 
během přípravy a jediným 
dotykem zvolit jeden z 30 
přednastavených receptů.

Mikrovlnné trouby: inteligentní 
senzory technologie 6. smysl 
vyhodnotí stupeň vlhkosti 
potravin a podle toho přizpůsobí 
dobu ohřevu potravin a upraví 
dobu přípravy pro dosažení 
dokonalých výsledků.

Varné desky: pro optimální 
nastavení jednoduše zvolte 
jednu ze speciálních funkcí
6. smyslu, jako je rozpouštění, 
var nebo probublávání.

Odsavače par: inteligentní 
systém 6. smysl aktivovaný 
jediným dotykem automaticky 
upravuje intenzitu proudění 
vzduchu.

Trouby: technologie  
6. smysl ušetří až 
20% energie a 26% času 
v porovnání s klasickou 
troubou.

Mikrovlnné trouby: 
Technologie 6. smysl 
pomůže zkrátit čas vaření 
až o polovinu v porovnání 
s tradiční troubou, 
s minimální spotřebou 
energie.

Varné desky: díky 
technologii 6. smysl můžete 
ušetřit až 30 % energie.

Odsavače par: ušetříte 
až 50 % energie, protože 
spotřebujete jen tolik 
energie, kolik je opravdu 
třeba.

Umývání nádobí Výjimečný výkon Intuitivní používání Inteligentní úspora

6. smysl PowerClean™ vyčistí 
i velké kusy silně znečištěného 
nádobí.

Aktivní sušení PowerDry

Jednoduše zvolte program 
a technologie 6. smysl sama 
nastaví ostatní parametry.

Nastavte program Mytí&Sušení 
1 hodina a technologie 
PowerDry za vás dokonale 
umyje a usuší nádobí.

Myčka nádobí s technologií 
6. smysl ušetří až 50% vody, 
času a energie.

Technologie PowerDry umyje 
a usuší nádobí již za 1 hodinu. 
Myčky nabízí úspornou 
energetickou třídu A+++.

Chlazení Výjimečný výkon Intuitivní používání Inteligentní úspora

Číslo 1 v uchovávání potravin, 
nikde jinde nejsou pro jejich 
skladování lepší podmínky.

Technologie 6. smysl 
FreshControl neustále 
vyhodnocuje prostředí uvnitř 
chladničky a automaticky 
přizpůsobuje vlhkost a teplotu, 
díky čemuž zůstanou potraviny 
až 4x déle čerstvé1).

Díky inteligentnímu 
uchovávání zůstanou 
potraviny déle čerstvé.

INOVACE       Objevte novou sílu technologie

6. smysl
Jedinečná síla, díky které dosáhnete dokonalých výsledků intuitivně jako nikdy předtím.

1)  Na rozdíl od chladničky bez technologie 6. smysl.
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   Rozdíl mezi designem           

  a promyšleným designem
Jsme si vědomi toho, že naši zákazníci touží po kráse a uceleném 
promyšleném designu. Proto při navrhování našich spotřebičů klademe 
velký důraz na detaily. 
Všechny designové řady spotřebičů Whirlpool se vyznačují elegantním 
nadčasovým pojetím, které doplňuje naše nejmodernější technologie 
a vytváří dokonalou harmonii. Víme ale také, že se zákazníci dívají vždy 
vpřed. Proto naši designéři již dnes přemýšlejí nad tím, jak bude vypadat 
kuchyň a její vybavení v budoucnosti.

Nadšení pro krásu v každém detailu.

Řada Ambient
Jedinečná a jedinečně uživatelsky 
přívětivá

• Jednoduchý a harmonický design

• Intuitivní displeje a ovládání

• Dlouhotrvající kvalita a styl

Řada Fusion
Minimalistický design ve spojení 
s nejnovějšími technologiemi

• Současný nadčasový design

• Zapuštěné rukověti 

• Povrch iXelium™ pro dlouhodobě   
  bezchybnou krásu spotřebičů
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Řada Actual
Strohost se setkává s elegancí 
v kombinaci oceli a skla

• Absolutní elegance

• Ergonomické rukojeti

• Jednoduché moderní linie

Řada Rustical
Inspirováno tradicí

• Elegance v tradičních podobách

• Přizpůsobí se všem potřebám

• Charakteristická tvář vašeho interiéru

Nová 
řada ABSOLUTE
Absolutní elegance pro vaši 
kuchyni

• Nadčasové tvary

• Vysoce kvalitní materiály

• Intuitivní ovládání pomocí  
  centrálního tlačítka
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   Vaření
Chytrá technologie 6. smysl vám  
     nabídne intuitivní řešení  
   pro každodenní život v kuchyni.

Intuitivní 
vaření
Při volbě jednoho 
z 30 přednastavených 
receptů technologie 
6. smysl automaticky 
změří potřebné množství 
energie a přizpůsobí 
dobu přípravy tak, abyste 
dosáhli výsledků hodných 
šéfkuchaře. 

Již žádné 
mísení vůní
Nyní můžete díky speciál-
nímu proudění vzduchu 
uvnitř trouby připravovat 
až 3 jídla zároveň, aniž by 
se jejich vůně smísily.

Bez 
předehřívání
Vaše trouba je díky  
funkci Ready2Cook  
vždy připravena  
k okamžitému použití.  
Topná tělesa nastaví  
teplotu tak, aby bylo  
vždy dosaženo těch 
nejlepších výsledků.
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RECEPTY SE 6. SMYSLEM  

Kdykoliv budete potřebovat pomocnou ruku, můžete vždy využít 
možnost přednastavených receptů 6.  smyslu, díky kterým budete 
ve chvilce vařit jako šéfkuchaři! 
Všimli jste si, že i když vaříte své oblíbené jídlo pokaždé stejně, výsledek 
vás občas může překvapit? S recepty se 6. smyslem je pocit zklamání 
minulostí! Jednoduše si zvolte z 30 přednastavených receptů – vyvinu-
tých s pomocí profesionálních šéfkuchařů, kteří pomáhali určit ideální 
parametry – a  inteligentní technologie 6.  smysl automaticky upraví 
proces přípravy tak, abyste se na  výsledek mohli vždy spolehnout.  

6. smysl monitoruje využití energie, podle toho přizpůsobuje dobu pří-
pravy a nabízí vám neustálou zpětnou vazbu s pomocí přehledného 
displeje. Pokud je potřeba jídlo zamíchat nebo obrátit pečicí nádobu, 
trouba vás upozorní zvukovým signálem.
Mezi recepty 6. smyslu najdete 30 populárních jídel:
• Drobná jídla: lasagne, rybí cannelloni, palačinky, gratinovaný lilek, 
vegetariánský koláč, pizza.
• Maso, ryby, drůbež: vepřové kotlety, vepřová kýta, jehněčí kýta, ke-
bab, cejn po středomořsku, losos na bylinkách, ryba pečená v soli, pe-
čené kuře, kuřecí prsa.
• Zelenina: opečené brambory, zeleninový závin, gratinované bram-
bory, gratinovaná zelenina, plněné papriky.
• Dezerty: ovocný koláč, štrúdl, hruškový a čokoládový koláč, bábovka, 
cheesecake, jogurtová buchta.

JEDINEČNÝ POVRCH iXelium™   

Speciální úprava nerezového povrchu pomocí nanotech-
nologie, která brání jeho zestárnutí a  tvorbě otisků prstů.  
Lehce se čistí, povrch stačí pouze otřít vlhkým hadříkem a má opět 
dokonalý vzhled. 

DISPLEJ A OVLÁDACÍ PRVKY

Spotřebiče v designech Fusion či Absolute se ovládájí pomocí do-
tykového panelu či centrálního otočného knoflíku. Zvolené funkce 
a činnosti jsou přehledně viditelné na černobílém textovém či gra-
fickém displeji.

VNITŘNÍ OBJEM TROUBY 

Největší trouby Whirlpool se mohou pochlubit objemem 73 litrů a na-
víc nabízejí pět různých možností umístění roštů, takže budete mít 
spoustu místa na přípravu i těch prostorově nejnáročnějších jídel.

ENERGETICKÁ ÚČINNOST   

Trouby Whirlpool s energetickou třídou A/ A+ nabízejí vynikající energe-
tickou účinnost, díky níž uspoříte až 30% / 40% energie na rozdíl od stan-
dartním spotřebičům energetické třídy A.

COOK3: PŘIPRAVUJTE AŽ 3 JÍDLA NAJEDNOU  

Díky výkonnému topnému tělesu a jedinečnému systému distribu-
ce vzduchu docílíte při vaření naprosté svobody i pohodlí a zároveň 
ušetříte čas i energii. 
Celý vnitřní prostor trouby se rovnoměrně ohřívá a  vzduch se ne-
ustále vyměňuje, takže můžete dokonale připravit tři různá jídla 
zároveň, aniž by se smísily jejich chutě či vůně. Může se jednat o tři 
naprosto odlišné pokrmy – jako například ryba, quiche a  muffiny  
– a jejich předepsané teploty přípravy se mohou lišit až o 30 °C.

READY2COOK  

Díky funkci Ready2Cook můžete bez problémů zapomenout na pře-
dehřívání trouby, ať už připravujete jakékoliv jídlo. A  to aniž byste 
museli snižovat své nároky na výsledky vaření! Díky unikátnímu paten-
tovanému algoritmu, který řídí výkonné topné těleso, je vaše trouba 
vždy připravena k okamžitému použití. 
Nejenže tak ušetříte až 25 % svého drahocenného času, ale spotřebu-
jete také až o 20 % méně energie. Navíc řízený proces ohřívání jídel za-
mezuje riziku přílišného zhnědnutí pokrmu, což je optimální pro jídla, 
která nejlépe chutnají, když se ohřívají postupně.

Trouby Whirlpool se 6. smyslem šetří váš čas, úsilí i  
       energii a zároveň naplňují vaši vášeň pro vaření.

Inteligentní technologie a inovativní design: 
       recept na vyjímečné výsledky vaření
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         Seznamte se 
      s troubami 
               Absolute
Staňte se součástí revoluce ve vaření.

Bezkonkurenční  
úspory energie a času
Speciální funkce Ready2Cook zajistí vynikající 
výsledky bez nutnosti předehřívání. Díky tomu 
šetříte cenný čas a až 20% energie.*

Vyberte a vařte
Díky technologii 6. smysl můžete ovládat troubu  
intuitivně a jednoduše. Stačí zvolit druh jídla  
a užívat si vynikající chutě vašich pokrmů  
připravených bez námahy.

Funkce pro  
všechny vaše recepty
Díky široké řadě tradičních možností  
vaření si můžete jednoduše vybrat tu  
nejlepší pro vaše mistrovské kulinářské 
dílo. Poznejte flexibilitu ve vaření.

Trouby Whirlpool se 6. smyslem šetří váš čas, úsilí i  
       energii a zároveň naplňují vaši vášeň pro vaření.

1)  Maximální úspory, kterých bylo dosaeno při testu s různými kombinacemi jídel  
s využitím funkce bez předohřevu a ve srovnání s využitím funkce s předohřevem.
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PYROLYTICKÉ ČIŠTĚNÍ  

Pyrolytické trouby Whirlpool využívají vysokoteplotní cyklus ke spá-
lení zbytků jídla uvnitř trouby na popel, který pak lze snadno setřít 
houbou. Speciální žáruvzdorná povrchová úprava zlepšuje výsledky 
tepelné úpravy tím, že udržuje zcela stabilní teplotu uvnitř. Vnější 
teplota však zůstává nižší než u běžné pečící trouby.

STARCLEAN™ 

Trouby s  technologií StarCleanTM mají unikátní povrchovou úpravu 
vnitřních ploch. Na dno trouby stačí prostřít speciální hadřík, který 
je součástí výbavy, nalít na  něj 350 ml vody a  zvolit funkci čištění  
StarCleanTM. Trouba se automaticky zahřeje na 90oC, přičemž se za-
čne uvnitř trouby generovat pára, která účinně působí na nečistoty. 
Nízkoteplotní čistící cyklus trvá pouhých 35 minut. Hned po skon-
čení čistícího cyklu je možné troubu otevřít a jednoduše vytřít hou-
bičkou, a to bez použití jakýchkoliv chemických čistících prostředků. 
Skleněná plocha dvířek je zároveň ošetřena nanotechnologií, díky 
které zůstanou i dvířka křišťálově čistá po dobu životnosti trouby.

SMARTCLEAN™ 

Tato samočistící funkce spočívá v odstranění nečistot z vnitřku tro-
uby za pomoci kombinace páry, smaltovaného povrchu a speciální-
ho čistícího cyklu. Na dno trouby stačí nalít 200 ml vody, zapnout 
příslušný 30 minutový program a po jeho skončení vyčkat 15 minut. 
Následně lze uvolněné nečistoty setřít bez použití jakýchkoliv deter-
gentů. Čistící cyklus probíhá při teplotě 90°C. 

VLASTNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ 

•  Bezpečný provoz: trouba se automaticky vypne po  uplynutí 
nastavené doby pečení a  také pokud nebylo provedeno žádné 
nastavení funkcí po dobu více než 5 hodin.

•  SoftClosing: trouby Whirlpool jsou nyní vybaveny 
speciálními panty, díky nimž se dvířka zavírají tlumeným, 
lehkým pohybem. 

•  Chlazení spotřebiče: chladící ventilátor umístěný 
za  ovládacím panelem zabezpečuje plynulou cirkulaci 
vzduchu mezi skly dveří a  okolím spotřebiče. Brání tím 
přehřátí, poškození nábytku a možnému popálení osoby 
obsluhující spotřebič.

•  Celoskleněná dvířka SMART-CLEAN pro jednoduché čištění. 
Dveře jsou vyrobené z  více vrstev skla, vnitřní sklo je umístěné  
v kovové liště. Hladký povrch zaručuje snadné čištění.

•  Katalytické panely chrání vnitřní stěny trouby. Povrch těchto 
panelů je upraven mikroporézním smaltem, schopným vstřebávat 
mastný tuk. Panely jsou vyměnitelné, dle doby jejich užívání je 
nutná výměna za jiné přibližně po 6 letech.

•  Výsuvné kolejničky umožňují lehce vyjmout rošt, který  
umožní snadnou manipulaci s plechy při pečení.

•  Teplotní sonda měří během pečení teplotu uvnitř jídla. 
V  menu spotřebiče lze naprogramovat přesnou teplotu 
pečení podle typu připravovaného pokrmu. Sonda se 
jednoduše zapíchne do  nejmasitější části (je nutné se 
vyhnout kostem nebo tučným částem). Druhý konec sondy 
se zapojí do přípojky na pravé straně trouby.
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Samostatná horkovzdušná 
trouba s kruhovým topným 
tělesem
•  Technologie 6. smysl + 30 přednastavených 

receptů
•  8 základních funkcí, 7 speciálních funkcí 
•  Technologie StarClean – snadné čištění 

vnitřního prostoru
•  Černobílý textový displej
•  Trojitá zrcadlová dvířka
•  Maximální příkon: 3,65 kW
• SoftClosing – tlumené dovírání dvířek
•  Provedení: iXelium™ + úprava povrchu proti 

otiskům prstů
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 556 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký a 2 mělké smaltované 

plechy, 1 rošt, teleskopické výsuvy (1 úroveň), 
buničina

Samostatná horkovzdušná 
trouba s kruhovým topným 
tělesem
•  Technologie 6. smysl + 30 přednastavených 

receptů
•  8 základních funkcí, 7 speciálních funkcí 
•  Černobílý textový displej
•  Trojitá zrcadlová dvířka
•  Maximální příkon: 2,6 kW
•   SoftClosing – tlumené dovírání dvířek
•  Provedení: iXelium™ + úprava povrchu proti 

otiskům prstů
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 556 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký a 2 mělké smaltované 

plechy, 1 rošt, teleskopické výsuvy (2 úrovně), 
katalytické panely

Samostatná indukční 
horkovzdušná trouba  
s kruhovým topným tělesem
•  Technologie 6. smysl + 30 přednastavených 

receptů
•  8 základních funkcí, 7 speciálních funkcí
•  Indukční technologie
•  Černobílý textový displej
•  Trojitá zrcadlová dvířka
•  Maximální příkon: 3,65 kW
•  SoftClosing – tlumené dovírání dvířek
•  Provedení: iXelium™ + úprava povrchu proti 

otiskům prstů
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 556 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký smaltovaný plech,  

2 rošty, nádoba na pečení, indukční deska

Samostatná horkovzdušná 
trouba s kruhovým topným 
tělesem a pyrolýzou
•  Technologie 6. smysl + 30 přednastavených 

receptů
•  8 základních funkcí, 8 speciálních funkcí
•  Pyrolýza – samočištění trouby za vysoké teploty 

Při pyrolýze je nutné vyndat z trouby veškeré 
příslušenství.

•  Černobílý textový displej
•  Čtverná zrcadlová dvířka
•  Maximální příkon: 3,65 kW
•  SoftClosing – tlumené dovírání dvířek
•  Provedení: iXelium™ + úprava povrchu proti 

otiskům prstů
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 556 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký a 2 mělké smaltované 

plechy, 1 rošt, teplotní sonda, teleskopické 
výsuvy (2 úrovně)

AKZM 8380 IXL

AKZM 6630 IXL, AKZM 6620 IXLAKZM 6600 IXL

73 l 7

73 l 7

73 l

7

73 l

8

CUBE
FUSION

CUBE
FUSION

CUBE
FUSION

CUBE
FUSION

39 990 Kč 29 990 Kč

AKZM 8910 IXL

    DESIGN CUBE FUSION

26 990 Kč 24 990 Kč

Samostatná horkovzdušná 
trouba s kruhovým topným 
tělesem
•  8 základních funkcí, 4 speciální funkce
•  Černobílý grafický displej
•  Trojitá zrcadlová dvířka
•  Maximální příkon: 2,6 kW
•  SoftClosing – tlumené dovírání dvířek
•  Provedení: iXelium™ + úprava povrchu proti 

otiskům prstů
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 556 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký smaltovaný plech, 

2 rošty
•  Možno dokoupit: teleskopické výsuvy  

(2 úrovně), katalytické panely

AKZM 6540 IXL

73 l 4

CUBE
FUSION

16 990 Kč

Samostatná horkovzdušná 
trouba s kruhovým topným 
tělesem
•  8 základních funkcí
•  Černobílý grafický displej
•  Trojitá zrcadlová dvířka
•  Maximální příkon: 2,6 kW
•  SoftClosing – tlumené dovírání dvířek
•  Provedení: iXelium™ + úprava povrchu proti 

otiskům prstů
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 556 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký smaltovaný plech, 

2 rošty
•  Možno dokoupit: teleskopické výsuvy

AKPM 6580 IXL

73 l 15 990 Kč

CUBE
FUSION
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Samostatná horkovzdušná 
trouba s kruhovým topným 
tělesem a pyrolýzou
•  Technologie 6. smysl + 30 přednastavených 

receptů
•  4 základní funkce + 12 speciálních funkcí
•  Pyrolýza – samočištění trouby za vysoké 

teploty 
Při pyrolýze je nutné vyndat z trouby veškeré 
příslušenství

•  Černobílý grafický displej
•  Trojité šedé sklo dvířek
•  Maximální příkon: 3,65 kW
•  SoftClosing – tlumené dovírání dvířek
•  Provedení: nerez + úprava povrchu proti 

otiskům prstů
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký a 1 mělký smaltovaný 

plech, rošt, teleskopické výsuvy (1 úroveň)

Samostatná horkovzdušná 
trouba s kruhovým topným 
tělesem 
•  Technologie 6. smysl + 30 přednastavených 

receptů
•  4 základní funkce + 12 speciálních funkcí
•  Katalytická zadní stěna
•  Černobílý grafický displej
•  Dvojité šedé sklo dvířek
•  Maximální příkon: 3,65 kW
•  SoftClosing – tlumené dovírání dvířek
•  Provedení: sklo v barvě champagne
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký a 1 mělký smaltovaný 

plech, rošt, teleskopické výsuvy (1 úroveň) 

AKZ 6270 IX AKZ 6230 S

65 l

12

60 l

1221 490 Kč 20 990 Kč

    DESIGN ABSOLUTE

    SPECIÁLNÍ TROUBY – CUBE FUSION

Samostatná kombinovaná 
horkovzdušná trouba 
s vařením v páře
•  Technologie 6. smysl
•  5 základních funkcí, 6 speciálních funkcí
•  Černobílý textový displej
•  Zrcadlová dvířka
•  Nerezový interiér
•  Maximální příkon: 1,4 kW
•  Provedení: iXelium™ + úprava povrchu proti 

otiskům prstů
•  Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 537 mm
•  Příslušenství: nádoba na 2 l vody,1 odkapávácí 

plech, napařovací plech, mřížka, houbička

AMW 599 IXL

32 l 45 cm

6

CUBE
FUSION

32 990 Kč

Samostatná horkovzdušná 
trouba 2 v 1: kombinace 
tradičního pečení a mikrovln
•  5 základních funkcí, 2 speciální funkce
• Černobílý grafický displej
•  Zrcadlová dvířka
•  Maximální příkon: 2,8 kW
•  Výkon mikrovln/grilu/horkého vzduchu: 

850/1600/1200 W
•  Provedení: iXelium™ + úprava povrchu proti 

otiskům prstů
•  Rozměry: 455 x 595 x 560 mm
•  Rozměry pro zabudování: 450 x 556 x 550 mm
•  Příslušenství: 2 plechy na pečení, 1 mřížka

AMW 698 IXL 

40 l 45 cm

2

CUBE
FUSION

35 990 Kč

Samostatná horkovzdušná 
trouba s kruhovým topným 
tělesem
•  Technologie 6. smysl + 30 přednastavených 

receptů
•  8 základních funkcí, 6 speciálních funkcí
•  Černobílý textový displej
•  Trojitá zrcadlová dvířka
•  Maximální příkon: 3,65 kW
•  Provedení: nerez + úprava povrchu proti 

otiskům prstů
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 552 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký a 2 mělké smaltované 

plechy, 1 rošt, teplotní sonda
•  Možno dokoupit: katalytické panely, 

teleskopické výsuvy

AKZM 764 IX

73 l 6

CUBE
AMBIENT

19 990 Kč

    DESIGN CUBE AMBIENT

Samostatná horkovzdušná 
trouba s kruhovým topným 
tělesem
• 8 základních funkcí, 4 speciální funkce (AKZM 775)
• 8 základních funkcí, 3 speciální funkce (AKZM 762)
• Černobílý grafický displej
• Trojitá zrcadlová dvířka
• Maximální příkon: 2,6 kW
• SoftClosing – tlumené dovírání dvířek
•  Provedení: iXelium™ + úprava povrchu proti 

otiskům prstů (AKZM 775), nerez + úprava 
povrchu proti otiskům prstů (AKZM 762)

•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 556 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký smaltovaný plech, 2 

rošty (AKZM 762), teleskopické výsuvy  
(2 úrovně) (AKZM 775)

•  Možno dokoupit: teleskopické výsuvy  
(2 úrovně), katalytické panely (AKZM 762), 
katalytické panely (AKZM 775)

AKZM 775 IXL, AKZM 762 IX

73 l 4

73 l 3

CUBE
AMBIENT

AKZM 775 IXL        AKZM 762 IX 
19 990 Kč 16 990 Kč

AKZM 775 IXL

AKZM 775 IXL

AKZM 762 IX

NOVINKA NOVINKA
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    DESIGN ABSOLUTE

Samostatná horkovzdušná 
trouba s kruhovým topným 
tělesem 
•  Technologie 6. smysl + 30 přednastavených 

receptů
•  4 základní funkce + 12 speciálních funkcí
•  Katalytická zadní stěna
•  Černobílý grafický displej
•  Dvojité šedé sklo dvířek
•  Maximální příkon: 3,65 kW
•  SoftClosing – tlumené dovírání dvířek
•  Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům 

prstů (IX), bílé sklo (WH), černé sklo (NB)
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký a 1 mělký smaltovaný 

plech, rošt, teleskopické výsuvy (1 úroveň) 

Samostatná horkovzdušná 
trouba s kruhovým topným 
tělesem 
•  Technologie 6. smysl + 30 přednastavených 

receptů
•  4 základní funkce + 12 speciálních funkcí
•  SmartClean™– čištění vnitřního prostoru 

pomocí páry
•  Černobílý grafický displej
•  Dvojité šedé sklo dvířek
•  Maximální příkon: 3,65 kW
•  SoftClosing – tlumené dovírání dvířek
•  Provedení: nerez + úprava povrchu proti 

otiskům prstů
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký a 1 mělký smaltovaný 

plech, rošt, teleskopické výsuvy (1 úroveň) 

AKZ 6230 IX, WH, NB AKZ 6220 IX

60 l

12

60 l

1219 990 Kč 16 990 Kč

Samostatná horkovzdušná 
trouba s kruhovým topným 
tělesem  
•  8 základních funkcí
•  Katalytická zadní stěna
•  Černobílý grafický displej
•  Dvojité šedé sklo dvířek
•  Maximální příkon: 3,2 kW
•  SoftClosing – tlumené dovírání dvířek
•  Provedení: nerez + úprava povrchu proti 

otiskům prstů
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký a 1 mělký smaltovaný 

plech, rošt, teleskopické výsuvy (1 úroveň) 

Samostatná horkovzdušná 
trouba s kruhovým topným 
tělesem  
•  8 základních funkcí
•  SmartClean™ – čištění vnitřního prostoru 

pomocí páry
•  Černobílý grafický displej
•  Dvojité šedé sklo dvířek
•  Maximální příkon: 3,2 kW
•  Provedení: nerez + úprava povrchu proti 

otiskům prstů (IX), bílé (WH), černé (NB)
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký a 1 mělký smaltovaný 

plech, rošt, teleskopické výsuvy (1 úroveň)  

AKP 7460 IX AKP 745 IX, WH, NB

60 l 60 l16 990 Kč 15 490 Kč

    DESIGN ABSOLUTE CORE

CORE CORE

Samostatná horkovzdušná 
trouba s kruhovým topným 
tělesem  
•  8 základních funkcí
•  SmartClean™ – čištění vnitřního prostoru 

pomocí páry
•  Zelený grafický displej
•  Dvojité šedé sklo dvířek
•  Maximální příkon: 3,2 kW
•  Provedení: nerez + úprava povrchu proti 

otiskům prstů
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký a 1 mělký smaltovaný 

plech, rošt 

Samostatná horkovzdušná 
trouba s ventilátorem  
•  5 základních funkcí
•  SmartClean™ – čištění vnitřního prostoru 

pomocí páry
•  Dvojité šedé sklo dvířek
•  Maximální příkon: 2,5 kW
•  Provedení: nerez + úprava povrchu proti 

otiskům prstů
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký a 1 mělký smaltovaný 

plech, rošt  

AKP 742 IX AKP 738 IX

60 l 60 l13 990 Kč 10 990 Kč

CORE CORE

NOVINKA NOVINKA

NOVINKA NOVINKA

NOVINKA NOVINKA
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    DESIGN ACTUAL

    DESIGN RUSTICAL

Samostatná horkovzdušná 
trouba s kruhovým topným 
tělesem
• 8 základních funkcí
• Zelený grafický displej
• Dvojité sklo dvířek
• Maximální příkon: 3,2 kW
• Provedení: nerez
• Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
• Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm
• Příslušenství: 1 hluboký smaltovaný plech, 
  1 rošt

AKP 244 IX

53 l

DYNAMIC

    DESIGN DYNAMIC

9 590 Kč

Samostatná horkovzdušná 
trouba s kruhovým topným 
tělesem
•  8 základních funkcí
•  Černobílý grafický displej
•  Dvojité sklo dvířek
•  Maximální příkon: 3,2 kW
•  Provedení: nerez + úprava povrchu proti 

otiskům prstů
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký, 2 mělké smaltované 

plechy, 1 rošt, teleskopické výsuvy (2 úrovně), 
katalytické panely

AKP 462 IX

60 l

ACTUAL

14 490 Kč

Samostatná horkovzdušná 
trouba s kruhovým topným 
tělesem
•  8 základních funkcí
• Černobílý grafický displej
• Dvojité sklo dvířek
• Maximální příkon: 3,2 kW
• Provedení: nerez (IX), bílá (WH), černá (NB)
• Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
• Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký, 2 mělké smaltované 

plechy, 1 rošt
•  Možno dokoupit: teleskopické výsuvy, 

katalytické panely

AKP 461 IX, WH, NB

ACTUAL

60 l 13 290 Kč

Samostatná horkovzdušná 
trouba s kruhovým topným 
tělesem
•  8 základních funkcí
•  Černobílý grafický displej
•  Dvojité sklo dvířek
•  Maximální příkon: 3,2 kW
•  Provedení: nerez
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký, 1 mělký smaltovaný 

plech (AKP 472 IX), 2 mělké smaltované plechy 
(AKP 458 IX), 1 rošt, teleskopické výsuvy (1 
úroveň) (AKP 472 IX)

•  Možno dokoupit: teleskopické výsuvy (AKP 
458 IX), katalytické panely

AKP 472 IX, AKP 458 IX

60 l

ACTUAL

Samostatná horkovzdušná 
trouba s kruhovým topným 
tělesem
•  8 základních funkcí
•  Kruhový ciferník
•  Trojité sklo dvířek
•  Maximální příkon: 3,2 kW
•  Provedení: jasmín (JA), antracit (NA)
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký smaltovaný plech, 

2 rošty

AKP 288 JA, NA

56 l

RUSTIKÁL

14 990 Kč

Samostatná horkovzdušná 
trouba s kruhovým topným 
tělesem
•  8 základních funkcí
•  Kruhový ciferník
•  Trojité sklo dvířek
•  Maximální příkon: 3,2 kW
•  Provedení: jasmín (JA), antracit (NA)
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký a 1 mělký smaltovaný 

plech, rošt, teleskopické výsuvy (1 úroveň)

AKP 295 JA, NA

60 l

RUSTIKÁL

16 990 Kč

    AKP 458 IX                             AKP 472 IX
9 990 Kč 12 990 Kč

NOVINKA
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PROGRAMY PRO KAŽDÉ PEČENÍ

• Indukční pečení. Při použití indukční desky a nerezového 
  pekáče je možný výběr až ze 16 receptů.

•  Rychlý předohřev. Pro rychlý předohřev trouby 
na pracovní teplotu.

•  Běžná příprava jídel. Statický horní a spodní ohřev pro 
přípravu jídel, přičemž trouba je teplejší v horní části. 
Ideální, pokud je na závěr třeba vytvořit křupavou kůrku.

•  Ventilátor + statický spodní a horní ohřev pro přípravu 
různých druhů jídla na dvou úrovních do 250 0C. 
Rovnoměrným pečením na dvou úrovních se krátí čas 
a šetří elektrická energie.  

•  Spodní ohřev. Pro připékání zespodu, doplňková  
funkce po ukončení hlavního pečení.

•  Horkovzdušný ohřev. Pro pečení různých jídel 
současně při stejné teplotě (např. ryby, zelenina, 
zákusky) na dvou či třech úrovních. Bez smísení vůní 
či chutí. 

•  Eco horký vzduch – k pečení plněného masa a plátků 
masa na jedné úrovni. Osvětlení trouby zůstane během 
pečení vypnuté a lze je dočasně zapnout. Energeticky 
úsporný program.

•  Gril. Pro grilování žebírek, špízů, klobásek; pro zapékání 
zeleniny či chleba. 

•  Program turbo gril. Griluje rychleji a rovnoměrněji díky 
vhánění horkého vzduchu. Ideální pro grilování silnějších 
kusů masa. „Špízový efekt“ při přípravě masa – maso je 
křupavé na povrchu a vláčné uvnitř.

•  Rozmrazování. Ventilátor v zadní části trouby (bez využití 
tepla) zajišťuje rovnoměrné proudění vzduchu okolo 
zmrazeného jídla a minimalizuje tak dobu rozmrazování.

•  Mikrovlnný ohřev. Ohřev mikrovlnami pro běžné vaření, 
ohřívání a rozmrazování jídel.

•  Vaření v páře. Automatické programy 6. smysl pro 
přípravu jídla v parní troubě. 

•  Auto Defrost/Rozmrazování. Automatické 
rozmrazování potravin podle hmotnosti 
a potravinových tříd. 

•  Udržování jídla v teple. Pro udržování křupavavé kůrky 
a teploty právě upečených jídel (např.: maso, smažená 
jídla, nákypy). 

•  Kynutí. Na optimální kynutí sladkého nebo slaného těsta.

•  Pyrolýza: čištění vnitřku trouby pomocí velmi vysokých 
teplot

•  Teplotní sonda měří vnitřní teplotu jídla při pečení 
v rozsahu teplot od 0 do 100 0C. Používání sondy je 
součástí programového vybavení trouby.

SPECIÁLNÍ FUNKCE 

•  6. smysl. Výběr z 30 receptů. Trouba automaticky nastaví 
optimální teplotu, funkci a dobu pečení. Je velmi důležité 
přesně dodržovat pokyny při přípravě, při výběre 
pomůcek a úrovní uvedené v receptu.

•  Program pro velké kusy masa. Tento program se 
postará o kontrolu a optimální vyvážení činnosti horního 
a dolního topného tělesa. Trouba se tak prohřeje 
postupně a plynuleji, a vy tak nad ní máte potřebnou 
kontrolu pro přípravu velkých kusů masa. 

•  Cukroví. Automaticky vybere idální funkci a teplotu pro 
pečení jakéhokoliv sladkého pečiva (sušenky, koláče....). 
Plech umístěte na 2. či 3. úroveň.

•  Maso. Funkce pro pečení různých druhů masa. Teplotu 
lze upravovat tak, aby byl výsledek dle vaší chuti.

•  Zapékání těstovin. Pro libovolný pokrm, jehož součástí 
jsou těstoviny. Plech umístěte na 2. úroveň.

•  Zmražené potraviny. Funkce vhodná pro ohřívání 
předpřipravených a částečně připravených zmrazených 
jídel, při níž není potřeba předehřívat troubu nebo jídlo 
nejprve rozmrazit.

•  Pizza/chléb. Program Pizza/chléb byl vyvinut ve spolupráci 
se špičkovými šéfkuchaři a nabízí vám program přípravy 
šitý na míru. K pečení různých druhů chleba a pizzy.

•  Dětská pojistka. Funkce umožňuje zabránit používání 
tlačítek na ovládacím panelu.

VNITŘNÍ OBJEM TROUBY 

Největší trouby Whirlpool se mohou pochlubit objemem 73 litrů, 
a navíc nabízejí pět různých možností umístění roštů, takže budete 
mít spoustu místa na přípravu i těch prostorově nejnáročnějších jídel.

VÍCEÚROVŇOVÉ PEČENÍ   

K  pečení již připraveného jídla, uchovávaného v  teplotě prostředí 
nebo v chladničce (sušenky, muffiny, předkrmy, pečivo). Pomocí této 
funkce upečete rychle a šetrně všechna jídla ; můžete ji použít také 
k ohřevu již uvařených jídel.

ÚPRAVA POVRCHU PROTI OTISKŮM PRSTŮ 

Lakovaná mikrovrstva chrání nerezový povrch před zanecháváním 
otisků prstů. Znečištěné místo stačí setřít a povrch bude opět čistý.

SOFTCLOSING 

Tlumené dovírání dveří. Dveře stačí přivřít a mechanismus závěsů je 
pomalu a bezpečně zavře.
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Dokonalé  
výsledky,  
jednoduše
Vše, co musíte udělat,  
je vložit jídlo do mikrovlnné 
trouby. Technologie 6. smysl 
automaticky přizpůsobí  
výkon a dobu přípravy tak, 
aby jídlo podle  
zvoleného receptu  
chutnalo dokonale.

Jednotný 
design
Moderní a nadčasový 
design, který se doko-
nale hodí k vestavné 
troubě a elegantně 
zapadne do vaší  
kuchyně.

Bezkonkurenční  
křehkost
Díky unikátní funkci Crisp 
budou pokrmy dokonale 
propečené uvnitř a křehké 
na povrchu.

      Objevte  
          nekonečné  
 možnosti vaření  
v mikrovlnné troubě
Křupavé, dozlatova opečené, připravené na  
 grilu či v páře – díky všestranné multifunkční  
  mikrovlnné troubě sestavíte 
  rychle a snadno vynikající několikachodové menu.
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Model TWIN

Multifunkční mikrovlnná trouba s vnitřním objemem 40 litrů, 
sklápějícími dvířky a designem CUBE Fusion nebo ABSOLUTE pro 
designovou kombinaci s klasickými troubami. Díky unikátním funkcím 
6. smysl, Crisp, vaření v páře nebo velmi rychlé rozmrazování JetDefrost 
budou výsledky vašeho vaření ještě dokonalejší. Vybrané modely 
mikrovlnných trub Twin jsou vybavené funkcí horký vzduch pro pečení 
jako v horkovzdušné troubě, ale za podstatně kratší čas.

Model MIDI

Představuje střední velikost mikrovlnných trub s otvíráním dveří dolů 
jako u tradiční trouby. Perfektně ladí s vestavnými troubami v designu 
ABSOLUTE. Vybrané modely disponují také funkcí Crisp.

Model MINI 

Je jediná mikrovlnná trouba na trhu určená k zabudování do horní 
skříňky kuchyňské linky. Dveře se otvírají do boku. V nabídce jsou jak 
základní modely s funkcemi rozmrazování, ohřev a vaření v páře, tak 
více vybavené modely s grilem a funkcí Crisp.

Vařte jako šéfkuchař,
   díky technologii 6. smysl

Díky inteligentní technologii Whirlpool 6. smysl můžete dokonale připravit celou řadu jídel, aniž byste museli multifunkční 
mikrovlnnou troubu programovat. Trouba si sama určí parametry přípravy a neustále je přizpůsobuje tak, aby si udržela 
konzistentní výkon a zajistila dokonalé výsledky, ať už je původní teplota jídla jakákoliv (syrové, mražené nebo čerstvé) a ať 
už připravujete jakoukoliv kombinaci pokrmů.

Ohřívání se 6. smyslem

Dokonalé ohřátí chlazeného 
či mraženého jídla jediným 
dotekem. Čas přípravy a výkon 
upraví dle velikosti porce  
a obsahu vody.

Vaření v páře se 6. smyslem

Pokročilá funkce vaření v páře 
s technologií senzorů, které za-
ručí, že vaše jídlo chutná skvěle 
a zachovává si svoji strukturu 
a výživovou hodnotu. Speciální 
nádoba na vaření v páře je ob-
jemná, odolná vůči teplu a lze ji 
umývat v myčce. 

Unikátní technologie Crisp

Tato funkce plně využívá techno-
logie Whirlpool Crisp k přípravě 
dokonalých sladkých i slaných 
koláčů a pizz − vše je rovnoměrně 
dozlatova upečené na povrchu 
i zespoda. V přípravě pokrmů 
dosahuje stejně dobrých výsledků 
jako klasická trouba, ale za zlomek 
času.
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Multifunkční mikrovlnná 
trouba
•  Technologie 6. smysl – přednastavené recepty
•  Crisp – pečení pokrmů do křupava
•  Steam – rychlé a zdravé vaření v páře pomocí 

napařovací nádoby
•  Horký vzduch – pečení jako v tradiční troubě
•  Černobílý textový displej
•  Zrcadlová skla dvířek
•  Nerezový interiér
•  Příkon: 2,8 kW
•  Výkon mikrovln/grilu/horkého vzduchu: 

900/1600/1200 W
•  Provedení: iXelium™ + úprava povrchu proti 

otiskům prstů
•  Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 560 mm
•  Rozměry pro zabudování: 450 x 560 x 550 mm
•  Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře Crisp, víko, 

nádoba na vaření v páře, kuchařka, rošt

Multifunkční mikrovlnná 
trouba
•  Technologie 6. smysl – přednastavené recepty
•  Crisp – pečení pokrmů do křupava
•  Steam – rychlé a zdravé vaření v páře pomocí 

napařovací nádoby
•  Černobílý textový displej
•  Zrcadlová skla dvířek
•  Nerezový interiér
•  Příkon: 2,8 kW
•  Výkon mikrovln/grilu: 900/1600 W
•  Provedení: iXelium™ + úprava povrchu proti 

otiskům prstů
•  Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 450 x 560 x 550 mm
•  Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře Crisp, 

nádoba na vaření v páře, rošt

AMW 850 IXL

AMW 836 IXL

40 l 36 cm
45 cm

40 l 40 cm
45 cm

CUBE
FUSION

CUBE
FUSION

Multifunkční mikrovlnná 
trouba
•  Steam – rychlé a zdravé vaření v páře pomocí 

napařovací nádoby
•  Černobílý grafický displej
•  Zrcadlová skla dvířek
•  Příkon: 1,8 kW
•  Výkon mikrovln: 1000 W
•  Provedení: nerez + úprava povrchu proti 

otiskům prstů
•  Rozměry (v x š x h): 385 x 595 x 468 mm
•  Rozměry pro zabudování: 380 x 560 x 550 mm
•  Příslušenství: nádoba na vaření v páře

AMW 715 IX

31 l 32,5 cm

CUBE
AMBIENT

   KOMPAKTNÍ MULTIFUNKČNÍ TROUBY S OBJEMEM 40 L

    MULTIFUNKČNÍ TROUBY S OBJEMEM 31 L

24 990 Kč

17 990 Kč

27 990 Kč

Multifunkční mikrovlnná 
trouba
•  Technologie 6. smysl – přednastavené recepty
•  Crisp – pečení pokrmů do křupava
•  Steam – rychlé a zdravé vaření v páře pomocí 

napařovací nádoby
•  Černobílý textový displej
•  Zrcadlová skla dvířek
•  Nerezový interiér
•  Příkon: 2,8 kW
•  Výkon mikrovln/grilu: 900/1600 W
•  Provedení: iXelium™ + úprava povrchu proti 

otiskům prstů
•  Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 560 mm
•  Rozměry pro zabudování: 450 x 560 x 550 mm
•  Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře Crisp, 

nádoba na vaření v páře, kuchařka, rošt

AMW 831 IXL

40 l 36 cm
45 cm

CUBE
AMBIENT

23 990 Kč

Multifunkční mikrovlnná 
trouba
•  Crisp – pečení pokrmů do křupava
•  Černobílý grafický displej
•  Zrcadlová skla dvířek
•  Nerezový interiér
•  Příkon: 2,8 kW
•  Výkon mikrovln/grilu: 900/1600 W
•  Provedení: iXelium™ + úprava povrchu proti 

otiskům prstů
•  Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 560 mm
•  Rozměry pro zabudování: 450 x 560 x 550 mm
•  Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře Crisp, rošt, 

kuchařka

AMW 808 IXL

40 l 40 cm
45 cm

CUBE
FUSION

21 990 Kč

Multifunkční mikrovlnná 
trouba
•  Technologie 6. smysl – přednastavené recepty
•  Crisp – pečení pokrmů do křupava
•  Horký vzduch – pečení jako v tradiční troubě
•  Černobílý grafický displej
•  Šedé sklo dvířek
•  Nerezový interiér
•  Příkon: 2,8 kW
•  Výkon mikrovln/grilu/horkého vzduchu: 

900/1600/1200 W
•  Provedení: nerez + úprava povrchu proti 

otiskům prstů
•  Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 560 mm
•  Rozměry pro zabudování: 450 x 560 x 550 mm
•  Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře Crisp, rošt, 

mělký plech

AMW 505 IX

40 l 36 cm
45 cm

27 990 Kč

NOVINKA
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    MULTIFUNKČNÍ TROUBY S OBJEMEM 31 L

    MULTIFUNKČNÍ A MIKROVLNNÉ TROUBY S OBJEMEM 22 L

Multifunkční mikrovlnná 
trouba
•  Crisp – pečení pokrmů do křupava
• Černobílý grafický displej
• Zrcadlová skla dvířek
• Lakovaný interiér
• Příkon: 1,3 kW
• Výkon mikrovln/grilu: 750/700 W
•  Provedení: nerez + úprava povrchu proti 

otiskům prstů
• Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
• Rozměry pro zabudování: 362 x 560 x 300 mm
• Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře Crisp, rošt
•  Vhodná do horní skříňky

MW 4200 IX

22 l 25 cm

NEUTRÁLNÍ
DESIGN

12 990 Kč

Multifunkční mikrovlnná 
trouba
•  Technologie 6. smysl – přednastavené recepty
•  Crisp – pečení pokrmů do křupava
•  Černobílý grafický displej
•  Šedé sklo dvířek
•  Nerezový interiér
•  Příkon: 2,3 kW
•  Výkon mikrovln/grilu: 1000/800 W
•  Provedení: nerez + úprava povrchu proti 

otiskům prstů, bílé sklo (WH), černé sklo (NB)
•  Rozměry (v x š x h): 385 x 595 x 468 mm
•  Rozměry pro zabudování: 380 x 556 x 550 mm
•  Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře Crisp, rošt

AMW 730 IX, WH, NB

31 l 32,5 cm 19 990 Kč

Multifunkční mikrovlnná 
trouba
•  Technologie 6. smysl – přednastavené recepty
•  Crisp – pečení pokrmů do křupava
•  Černobílý grafický displej
•  Šedé sklo dvířek
•  Nerezový interiér
•  Příkon: 2,3 kW
•  Výkon mikrovln/grilu: 1000/800 W
•  Provedení: champagne sklo
•  Rozměry (v x š x h): 385 x 595 x 468 mm
•  Rozměry pro zabudování: 380 x 556 x 550 mm
•  Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře Crisp, rošt

AMW 730 SD

31 l 32,5 cm 20 990 Kč

Mikrovlnná trouba
•  Zelený grafický displej
•  Šedé sklo dvířek
•  Lakovaný interiér
•  Příkon: 1,3 kW
•  Výkon mikrovln: 750 W
•  Provedení: nerez + úprava povrchu proti 

otiskům prstů
•  Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
•  Rozměry pro zabudování: 362 x 560 x 300 mm
•  Vhodná do horní skříňky

AMW 435 IX

22 l 25 cm 13 990 Kč

CORE

Mikrovlnná trouba
•  Černobílý grafický displej
•  Čiré sklo dvířek
•  Lakovaný interiér
•  Příkon: 1,3 kW
•  Výkon mikrovln: 750 W
•  Provedení: bílé (WH), černé (NB)
•  Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
•  Rozměry pro zabudování: 362 x 560 x 300 mm
•  Vhodná do horní skříňky

AMW 901 WH, NB

22 l 25 cm

NEUTRÁLNÍ
DESIGN

0 Kč

Multifunkční mikrovlnná 
trouba
•  Crisp – pečení pokrmů do křupava
•  Černobílý grafický displej
•  Šedé sklo dvířek
•  Lakovaný interiér
•  Příkon: 1,9 kW
•  Výkon mikrovln/grilu: 750/700 W
•  Provedení: nerez + úprava povrchu proti 

otiskům prstů, bílé (WH), černé (NB)
•  Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
•  Rozměry pro zabudování: 362 x 560 x 300 mm
•  Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře Crisp, rošt
•  Vhodná do horní skříňky

AMW 439 IX, WH, NB

22 l 25 cm 16 990 Kč

CORE

NOVINKA NOVINKA

NOVINKA NOVINKA

NOVINKA
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    MULTIFUNKČNÍ A MIKROVLNNÉ TROUBY S OBJEMEM 22 L

Mikrovlnná trouba 
•  Černobílý grafický displej
•  Zrcadlová skla dvířek
•  Lakovaný interiér
•  Příkon: 1,3 kW
•  Výkon mikrovln: 750 W
•  Provedení: nerez + úprava povrchu proti 

otiskům prstů
•  Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
•  Rozměry pro zabudování: 362 x 560 x 300 mm
•  Vhodná do horní skříňky

MW 4100 IX

22 l 25 cm

NEUTRÁLNÍ
DESIGN

10 990 Kč

Mikrovlnná trouba
•  Crisp – pečení pokrmů do křupava
•  Černobílý grafický displej
•  Zrcadlová skla dvířek
•  Lakovaný interiér
•  Příkon: 1,8 kW
•  Výkon mikrovln/grilu: 750/700 W
•  Provedení: iXelium™ + úprava povrchu proti 

otiskům prstů
•  Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
•  Rozměry pro zabudování: 362 x 560 x 300 mm
•  Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře Crisp, rošt
•  Vhodná do horní skříňky

AMW 921 IXL

22 l 25 cm

NEUTRÁLNÍ
DESIGN

12 990 Kč

Mikrovlnná trouba
•  Steam – rychlé a zdravé vaření v páře pomocí 

napařovací nádoby
•  Zelený grafický displej
•  Čirá skla dvířek
•  Lakovaný interiér
•  Příkon: 1,35 kW
•  Výkon mikrovln: 750 W
•  Provedení: nerez
•  Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
•  Rozměry pro zabudování: 362 x 560 x 300 mm
•  Vhodná do horní skříňky

AMW 491 IX

22 l 25 cm

NEUTRÁLNÍ
DESIGN

9 990 Kč

Mikrovlnná trouba 
s rámečkem pro vestavbu
•  Černobílý grafický displej
•  Zrcadlové sklo dvířek
•  Nerezový interiér
•  Příkon: 1,2 kW
•  Výkon mikrovln/grilu: 800/1000 W
•  Provedení: nerez 
•  Rozměry (v x š x h): 316 x 464 x 340 mm
•  Rozměry pro zabudování: 388 x 595 x 343 mm

AMW 1401 IX

24,5 cm 20 l

NEUTRÁLNÍ
DESIGN

Mikrovlnná trouba  
s rámečkem pro vestavbu
•  Zelený grafický displej
•  Čiré sklo dvířek
•  Nerezový interiér
•  Příkon: 1,25 kW
•  Výkon mikrovln/grilu: 800/1000 W
•  Provedení: černé
•  Rozměry (v x š x h): 388 x 595 x 340 mm
•  Rozměry pro zabudování: 380 x 560 x 340 mm

AMW 140 NB

20 l 24,5 cm

NEUTRÁLNÍ
DESIGN

6 990 Kč7 490 Kč

Mikrovlnná trouba 
s rámečkem pro vestavbu
•  Černobílý grafický displej
• Zrcadlové sklo dvířek
• Nerezový interiér
• Příkon: 2,45 kW
• Výkon mikrovln/grilu: 900/1000 W
• Provedení: nerez s černými dvířky
• Rozměry (v x š x h): 388 x 595 x 370 mm
• Rozměry pro zabudování: 380 x 560 x 500 mm

AMW 1601 IX

25 cm 25 l

NEUTRÁLNÍ
DESIGN

9 990 Kč

    MIKROVLNNÉ TROUBY S RÁMEČKEM PRO VESTAVBU 20 -25L

NOVINKA

NOVINKA
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DESIGNOVÉ KOMBINACE ELEKTRICKÝCH  
A MIKROVLNNÝCH TRUB

VELIKOSTI MIKROVLNNÝCH TRUB

VYSVĚTLIVKY IKON A FUNKCÍ

•  6. smysl. Zabezpečuje ideální proces pro přípravu jídla. 
Inteligentní senzory zjistí úroveň teploty a vlhkosti v potra-
vinách, podle nich optimálně upraví parametry a na displeji 
se objeví očekávaný čas. Jediným sisknutím tlačítka tak 
získáte optimálně připravený pokrm. 

•  Crisp. Pro rychlé a rovnoměrné propečení sladkých či sla-
ných koláčů a pizz dozlatova, úplně stejně jako tradiční pe-
čení, ale za podstatně kratší čas. Talíř Crisp, gril a mikrovlnný 
systém 3D spolupracují tak, aby bylo dosáhnuto vysokých 
teplot potřebných na upečení a usmažení křupavých jídel. 
Výsledkem je zvrchu křupavé a uvnitř šťavnaté jídlo připra-
vené jako v tradiční troubě, ale za kratší čas a bez potřeby 
předohřevu.

•  Steam. Rychlé a zdravé vaření v páře se speciálně navrže-
nou parní nádobou a předprogramovaným nastavením 
pro brambory, zeleninu, ryby a zmraženou zeleninu, které 
zajišťuje dokonalé výsledky vaření. Stačí pouze nalít vodu 
do příslušné nádobky, zvolit typ potravin a zadat jejich 
hmotnost.

•  Bread Defrost. Rozmrazování pečiva se současným zapé-
káním funkcí Crisp. Mražené pečivo se do mikrovlnné tro-
uby umístí na Crisp talíř a rozmrazuje se rychlostí JetDefrost. 
Na závěr funkce Crisp vytvoří křupavou kůrku.

•  Jet Defrost. Unikátní patentovaná technologie rozmrazuje 
až 7x rychleji než jiné rozmrazovací funkce. Jednoduše zvol-
te druh jídla, zadejte jeho hmotnost a zmáčkněte start.

•  Horký vzduch. Čtyři rozsáhlé perforované oblasti v rozích 
zadní stěny rovnoměrně vhánějí do vnitřku trouby silný 
proud vzduchu, takže zabraňují nadměrnému ohřátí nebo 
nerovnoměrnému zhnědnutí jídla.

•  Gril. Křemíkový gril, který dosahuje teploty až 800 °C a čas 
jeho nahřátí je jen 1 minuta.

•  Mikrovlnný ohřev. Ohřev mikrovlnami pro běžné vaření, 
ohřívání a rozmrazování jídel.

•  Časovač. Pro přesné odměření času např. při vaření těstovin 
či k vykynutí těsta před pečením.

•  Dětská pojistka. Minimaliuje riziko zapnutí prázdné trouby, 
výstražná signalizace upozorní na zadávání nekompetent-
ních příkazů.

•  3D. Revoluční systém zajišťující rovnoměrnou cirkulaci 
   tepla prostřednictvím trojrozměrného působení mikrovln.     
   Jídlo se vždy prohřeje rovnoměrně a důkladně.

•  Průměr otočného talíře.

•  Objem.

•  Úprava povrchu proti otiskům prstů.

40 l

25 cm

Objem Průměr otočného talíře

40 l 36 cm

31 l 32,5 cm

22 l 25 cm

20 l 27 cm

Design Model trouby
Model multifunkční mikrovlnné trouby

Objem 22 l Objem 31 l Objem 40 l

DYNAMIC AKP 244/IX AMW 491 IX

ACTUAL

AKP 458/IX AMW 1401 IX (20l), AMW 
1601 IX (25l)AKP 461/IX

AKP 461/NB AMW 901 NB

AKP 461/WH AMW 901 WH

AKP 472/IX
MW 4200 IX, MW 4100 IX

AKP 462/IX

ABSOLUTE 
CORE

AKP 738 IX MW 4200 IX, MW 4100 IX

AKP 742 IX AMW 435 IX, AMW 491 IX

AKP 7460 IX AMW 439 IX, MW 4200, 
MW 4100 IX, AMW 1401 

IX (20l)AKP 745 IX

AKP 745 WH AMW 439 WH, AMW 
901 WH

AKP 745 NB AMW 439 NB, AMW 901 
NB, AMW 1601 IX (25l)

ABSOLUTE

AKZ 6220 IX

AMW 730 IX AMW 505 IXAKZ 6230 IX

AKZ 6270 IX

AKZ 6230 WH AMW 730 WH

AKZ 6230 NB AMW 730 NB

AKZ 6230 SD AMW 730 SD

CUBE  
AMBIENT

AKZM 764 IX MW 4200 IX, MW 4100 IX, 
AMW 1401 IX (20 l) AMW 715 IX

AKZM 762 IX

AKZM 775 IXL AMW 921 IXL AMW 831 IXL

CUBE 
FUSION

AMW 599 IXL

AMW 921 IXL
AMW 850 IXL 
AMW 836 IXL
AMW 808 IXL

AMW 698 IXL

AKPM 6580 IXL

AKZM 6540 IXL

AKZM 6600 IXL

AKZM 6620 IXL

AKZM 6630 IXL

AKZM 8380 IXL

AKZM 8910 IXL
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Vychutnejte si oblíbené
              italské espresso

Whirlpool kávovary nabízejí potěšení ze skutečného espressa jediným dotykem.

Plně automatický kávovar je neodmyslitelnou součástí nabídky spo-
třebičů Whirlpool. Připravíte s ním kávu vynikající chuti a  intenzivní 
vůně, pravé italské espresso či krémové capuccino. To vše díky dvo-
jitému termoblokovacímu systému a optimálnímu tlaku vody. Varná 
jednotka se dá velmi snadno vyndat a  vyčistit. Nádobka na  mléko, 
vodu a zásobník pro odkap jsou lehce dostupné zpředu. Spotřebič 
má oddělený zásobník pro zrnkovou kávu a umožňuje nastavení jem-
nosti mletí zrnkové kávy. Na  elektronickém displeji se kromě volby 
jazyka dá nastavit i čas pro automatické zapnutí a vypnutí kávovaru, 
velikost dávky kávy, množství vody, dávkování horké vody pro přípra-
vu čaje. Elektronický displej s dotykovým ovládáním informuje o au-
tomatickém proplachování a potřebě odvápnění.

Kompaktní spotřebiče předsta-
vují řadu spotřebičů Whirlpool 
v designu CUBE FUSION. Vynikají 
čistými tvary, vysokou kvalitou 
a  širokým použitím vyspělých 
technologií. Kompaktní spotře-
biče je možné vzájemně kombi-
novat do  vodorovné linie, či je 
uspořádat nad sebe do komína. 

OHŘEVNÁ ZÁSUVKA. Ohřevná zásuvka je dokonalým řešením pro 
ohřívání talířů, hrnečků a kuchyňského náčiní, takže vaše jídlo je vždy 
podáváno při správné teplotě. Zásuvka může také udržet již uvařené 
jídlo teplé před podáváním, případně je také ideálním místem, kde 
můžete skladovat příbory a  kuchyňské náčiní. Kompaktní rozměry 
těchto zásuvek (14 cm na výšku) umožňují, že kteroukoliv z nich mů-
žete umístit v  kombinaci s  jedním z  řady kompaktních spotřebičů 
(mikrovlnná trouba, kávovar, trouba 2 v 1, parní trouba) vedle kla-
sické trouby.

Plně automatický kávovar
•  Příprava kávy, capuccina, horké vody
•  Možnost nastavení: 

– jemnosti mletí kávových zrn 
– množství vody a sílu kávy  (5 stupňů)

•  Nádoba na šlehání mléčné pěny
•  Objem zásobníku na vodu: 2l
•  Termoblok: 15 bar
•  Maximální příkon: 1,35 kW
•  Provedení: iXelium™ + úprava povrchu proti 

otiskům prstů
•  Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 398 mm

Poloautomatický kávovar
•  Příprava kávy, cappuccina, horké vody
•  Parní tryska pro přípravu mléčné pěny
•  Možnost nastavení: – velikosti šálku
•  Objem zásobníku na vodu: 1,5 l
•  Termoblok: 15 bar
•  Maximální příkon: 1,1 kW
•  Provedení: nerez
•  Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 285 mm

Ohřevná zásuvka
•  Předohřev kuchyňského nádobí a náčiní
•  Nastavitelná teplota od 30°C do 85°C
•  Design: neutrální
•  Kapacita náplně: 6 sad talířů
•  Maximální nosnost: 25 kg
•  Maximální příkon: 450 W
•  Vnitřní objem: 20 l
•  Provedení: iXelium™ + úprava povrchu proti 

otiskům prstů
•  Rozměry (v x š x h): 135 x 595 x 548 mm

Pozn. Ohřevná zásuvka není vhodná pro umístění 
pod pečicí horkovzdušnou troubou.

ACE 102 IXL

ACE 010 IX 

WD 142 IXL

CUBE
FUSION

49 990 Kč

12 990 Kč

12 990 Kč

Design Model trouby
Model multifunkční mikrovlnné trouby

Objem 22 l Objem 31 l Objem 40 l

DYNAMIC AKP 244/IX AMW 491 IX

ACTUAL

AKP 458/IX AMW 1401 IX (20l), AMW 
1601 IX (25l)AKP 461/IX

AKP 461/NB AMW 901 NB

AKP 461/WH AMW 901 WH

AKP 472/IX
MW 4200 IX, MW 4100 IX

AKP 462/IX

ABSOLUTE 
CORE

AKP 738 IX MW 4200 IX, MW 4100 IX

AKP 742 IX AMW 435 IX, AMW 491 IX

AKP 7460 IX AMW 439 IX, MW 4200, 
MW 4100 IX, AMW 1401 

IX (20l)AKP 745 IX

AKP 745 WH AMW 439 WH, AMW 
901 WH

AKP 745 NB AMW 439 NB, AMW 901 
NB, AMW 1601 IX (25l)

ABSOLUTE

AKZ 6220 IX

AMW 730 IX AMW 505 IXAKZ 6230 IX

AKZ 6270 IX

AKZ 6230 WH AMW 730 WH

AKZ 6230 NB AMW 730 NB

AKZ 6230 SD AMW 730 SD

CUBE  
AMBIENT

AKZM 764 IX MW 4200 IX, MW 4100 IX, 
AMW 1401 IX (20 l) AMW 715 IX

AKZM 762 IX

AKZM 775 IXL AMW 921 IXL AMW 831 IXL

CUBE 
FUSION

AMW 599 IXL

AMW 921 IXL
AMW 850 IXL 
AMW 836 IXL
AMW 808 IXL

AMW 698 IXL

AKPM 6580 IXL

AKZM 6540 IXL

AKZM 6600 IXL

AKZM 6620 IXL

AKZM 6630 IXL

AKZM 8380 IXL

AKZM 8910 IXL
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   Varné desky
   Když se minimalistický design snoubí 
s funkčností a jednoduchostí,  
     po které každý touží.

Funkce vaření  
pro všechny  
vaše potřeby
Jediným dotykem nastaví 
funkce 6. smysl zaručeně 
správný přísun energie pro 
uvaření vody, dušení nebo 
rozpuštění čokolády.

Bod varu  
v pravém 
okamžiku
Díky technologii  
6. smysl dosáhnete bodu 
varu o 30% rychleji a to 
pouhým stiskem. Akustický 
signál vás upozorní na var 
a 6. smysl se postará  
o snížení přísunu energie.

Flexibilita  
pro využití  
výkonu
FlexiCook vám umožní 
změnit klasické 2 zóny 
na jednu velkou pro 
možnost použití velkých 
pekáčů či umístění více 
malých nádob na jednu 
velkou zónu.
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S  indukční technologií ušetříte až 40% nákladů na  energii! 
Vsaďte na bezpečnost a efektivitu indukční varné desky, která 
přináší hned několik významných výhod, především:
• krátký čas vaření
• energetickou efektivitu
• nízkou spotřebu energie
• krátký čas chladnutí a vyšší bezpečnost
• jednoduchou údržbu
• flexibilní vaření

KONTROLA A ÚČINNOST DÍKY FUNKCI 6. SMYSL 

Díky exkluzivní technologii 6. smysl vám naše nové varné desky nabízejí 
zcela novou úroveň kontroly a účinnosti. Díky inteligentnímu algoritmu 
ušetříte až 20% energie (viz str. 30). Například při ohřívání vody 6. smysl 
vyhodnotí teplotu nádoby a  přizpůsobí úroveň výkonu tak, aby bylo 
bodu varu dosaženo co nejrychleji. Na var vás upozorní zvukový signál 
a výkon se automaticky sníží a udržuje nádobu při konstantní teplotě.
     

Technologie 6. smysl přináší nové funkce indukčních varných desek Whirlpool

pro zvýšení rychlosti, efektivní využití
energie a jednoduché ovládání

VARNÉ DESKY, KTERÉ SE      
PŘIZPŮSOBÍ VAŠIM POTŘEBÁM         

Zóna FlexiCook vám umožní flexibilně propojit dvě varné plochy a vy-
tvořit tak jednu velkou varnou zónu, která zvládne ohřát i velké, oválné 
nebo hranaté varné nádoby. Rovnoměrná teplota v  rámci celé varné 
zóny je ideální pro rovnoměrné prohřátí velkého množství jídla.

ÚSPORA ENERGIE DÍKY PRECIZNOSTI 

Krása indukčního vaření spočívá v tom, že indukce ohřívá přímo nádo-
bu, ne desku, takže do okolního prostředí unikne méně než 10 % ener-
gie, což je třikrát až čtyřikrát méně než při vaření na plynu. Nejenže je 
tak indukční varná deska mnohem rychlejší než tradiční varná deska 
– jedná se zároveň o nejefektivnější a nejúspornější způsob vaření.

UNIKÁTNÍ EKOLOGICKY ŠETRNÝ    
SKLOKERAMICKÝ POVRCH            

V souladu s našimi zásadami odpovědnosti k životnímu prostředí jsme 
pro naše indukční varné desky zvolili sklokeramické panely SCHOTT  
CERAN®. Jedná se o první sklokeramické varné desky na trhu vyrobené 
bez použití těžkých kovů. Výsledkem je nejen styl a čistota, ale vzhledem 
k tomu, že panely lze recyklovat bez jakýchkoliv zvláštních opatření, jsou 
zároveň jedinečně šetrné k životnímu prostředí.

PŘÍVĚTIVÉ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ 

Díky inovativnímu uživatelskému rozhraní jsou tyto varné desky uži-
vatelsky velmi přívětivé. Výkon můžete upravovat pomocí dotykové-
ho posuvníku, díky čemuž máte naprostou kontrolu nad indukčním 
procesem. Na  jednoduchém světelném displeji vidíte, které varné 
plochy jsou v provozu. Systém časovače dokonce umožňuje nastavit 
dobu přípravy pro každou varnou plochu zvlášť.

POWER MANAGEMENT 

Funkce, která umožňuje zvolit maximální příkon desky s ohledem 
na  vámi použitý jistič. Při nastavení nejnižší hodnoty příkonu je 
možno desku připojit i na 230V. 
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    INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY

22 990 Kč

Indukční sklokeramická varná 
deska ve stříbrném provedení 
– šířka 58 cm
•  4 indukční plotny, z toho 2 tvoří flexi zónu
•  Dotykové ovládání
•  EcoCook – maximální výkon s úsporou energií
•  PowerBooster – maximálně rychlý ohřev 

(výkon 3,2 kW)
•  Maximální příkon: 7,2 kW
•  Provedení: zkosené hrany na všech stranách
•  Rozměry (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
•  Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~

ACM 808 BA/S

Pozn. Pro vaření na indukčních 
plotnách je nutno použít nádobu 

s feromagnetickým dnem.

58 cm

29 490 Kč

Indukční sklokeramická 
varná deska – šířka 77 cm
•  4 indukční plotny, z toho 2 tvoří flexi zónu
•  Technologie 6. smysl – po dosažení bodu varu 

deska vydá akustický signál a automaticky 
sníží výkon

•  Slider – dotykové nastavení výkonu posunem 
prstu po stupnici

•  PowerBooster – maximálně rychlý ohřev 
(výkon 4,2 kW)

•  Maxi zóna – průměr plotny 28 cm
•  Maximální příkon: 8 kW
•  Provedení: zkosené hrany na všech stranách
•  Rozměry (v x š x h): 56 x 770 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 750 x 490 mm
•  Doporučené přijpojení k el. síti: 400V 3N~

ACM 8512 BA

Pozn. Pro vaření na indukčních 
plotnách je nutno použít nádobu 

s feromagnetickým dnem.

77 cm

24 990 Kč

Indukční sklokeramická 
varná deska – šířka 77 cm
•  4 indukční plotny, z toho 2 tvoří flexi zónu
•  Technologie 6. smysl – po dosažení bodu varu 

deska vydá akustický signál a automaticky 
sníží výkon

•  Dotykové ovládání
•  PowerManagement – možnost volby příkonu 

desky vč. jejího připojení na 230 V
•  PowerBooster – maximálně rychlý ohřev 

(výkon 3,2 kW)
•  Maximální příkon: 7,2 kW
•  Provedení: zkosené hrany na všech stranách 

(BA), bez rámečku (NE)
•  Rozměry (v x š x h): 52 x 770 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 750 x 490 mm
•  Doporučené přijpojení k el. síti: 400V 3N~

ACM 938 BA, NE

Pozn. Pro vaření na indukčních 
plotnách je nutno použít nádobu 

s feromagnetickým dnem.

77 cm

23 990 Kč

Indukční sklokeramická 
varná deska – šířka 58 cm
•  4 indukční plotny, z toho 2 tvoří flexi zónu
•  Technologie 6. smysl – po dosažení bodu varu 

deska vydá akustický signál a automaticky 
sníží výkon

•  Slider – dotykové nastavení výkonu posunem 
prstu po stupnici

•  PowerBooster – maximálně rychlý ohřev 
(výkon 4,2 kW)

•  Maxi zóna – průměr plotny 24 cm
•  Maximální příkon: 8 kW
•  Provedení: zkosené hrany na všech stranách 
•  Rozměry (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
•  Doporučené přijpojení k el. síti: 400V 3N~

ACM 355 BA/WH

Pozn. Pro vaření na indukčních 
plotnách je nutno použít nádobu 

s feromagnetickým dnem.

58 cm

24 990 Kč

Indukční sklokeramická 
varná deska – šířka 65 cm
•  4 indukční plotny, z toho 2 tvoří flexi zónu
•  Technologie 6. smysl – po dosažení bodu varu 

deska vydá akustický signál a automaticky 
sníží výkon

•  Slider – dotykové nastavení výkonu posunem 
prstu po stupnici

•  PowerBooster – maximálně rychlý ohřev 
(výkon 4,2 kW)

•  Maxi zóna – průměr plotny 24 cm
•  Maximální příkon: 8 kW
•  Provedení: zkosené hrany na všech stranách 
•  Rozměry (v x š x h): 56 x 650 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
•  Doporučené přijpojení k el. síti: 400V 3N~

ACM 8510 BA

Pozn. Pro vaření na indukčních 
plotnách je nutno použít nádobu 

s feromagnetickým dnem.

65 cm

NOVINKA NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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    INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY

22 990 Kč

Indukční sklokeramická 
varná deska – šířka 58 cm
•  4 indukční plotny, z toho 2 tvoří flexi zónu
•  Technologie 6. smysl – po dosažení bodu varu 

deska vydá akustický signál a automaticky 
sníží výkon

•  Slider – dotykové nastavení výkonu posunem 
prstu po stupnici

•  PowerBooster – maximálně rychlý ohřev 
(výkon 4,2 kW)

•  Maximální příkon: 8 kW
•  Provedení: zkosené hrany na všech stranách
•  Rozměry (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
•  Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~

ACM 847 BA

Pozn. Pro vaření na indukčních 
plotnách je nutno použít nádobu 

s feromagnetickým dnem.

58 cm

21 490 Kč

Indukční sklokeramická 
varná deska – šířka 58 cm
•  4 indukční plotny, z toho 2 tvoří flexi zóny
•  Technologie 6. smysl – regulace 

nízkoteplotních funkcí
•  Dotykové ovládání
•  PowerManagement – možnost volby příkonu 

desky vč. jejího připojení na 230 V
•  PowerBooster – maximálně rychlý ohřev 

(výkon 2,2 kW)
•  Maximální příkon: 7,2 kW
•  Provedení: zkosené hrany na všech stranách 
•  Rozměry (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
•  Doporučené přijpojení k el. síti: 400V 3N~

ACM 928 BA

Pozn. Pro vaření na indukčních 
plotnách je nutno použít nádobu 

s feromagnetickým dnem.

58 cm

NOVINKA

19 990 Kč

Indukční sklokeramická 
varná deska – šířka 58 cm
•  4 indukční plotny, z toho 2 tvoří flexi zónu
•  Technologie 6. smysl – regulace 

nízkoteplotních funkcí
•  Dotykové ovládání
•  PowerManagement – možnost volby příkonu 

desky vč. jejího připojení na 230 V
•  PowerBooster – maximálně rychlý ohřev 

(výkon 3,2 kW)
•  EcoCook – maximalizace výkonu 

s optimalizací spotřeby energie
•  Maximální příkon: 7,2 kW
•  Provedení: zkosené hrany na všech stranách 
•  Rozměry (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
•  Doporučené přijpojení k el. síti: 400V 3N~

ACM 918 BA

Pozn. Pro vaření na indukčních 
plotnách je nutno použít nádobu 

s feromagnetickým dnem.

58 cm

NOVINKA

19 990 Kč

Indukční sklokeramická 
varná deska – šířka 58 cm
•  4 indukční plotny
•  PowerManagement – možnost volby příkonu 

desky vč. jejího připojení na 230 V
•  PowerBooster – maximálně rychlý ohřev 

(výkon 2,5 kW)
•  Maximální příkon: 7,2 kW
•  Provedení: zkosená přední hrana 
•  Rozměry (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
•  Doporučené přijpojení k el. síti: 400V 3N~

ACM 932 BF

Pozn. Pro vaření na indukčních 
plotnách je nutno použít nádobu 

s feromagnetickým dnem.

58 cm

NOVINKA
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Indukční sklokeramická 
varná deska – šířka 58 cm
•  4 indukční plotny
•  Dotykové ovládání
•  PowerManagement – možnost volby příkonu 

desky vč. jejího připojení na 230 V
•  PowerBooster – maximálně rychlý ohřev 

(výkon 3 kW), pouze na zadní levé plotně
•  Maximální příkon: 6,5 kW
•  Provedení: bez rámečku
•  Rozměry (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
•  Doporučené připojení k el. síti: 230 V 1N~ 

nebo 400 V 3N ~ podle zvoleného příkonu

ACM 822 NE

13 990 Kč

Pozn. Pro vaření na indukčních 
plotnách je nutno použít nádobu 

s feromagnetickým dnem.

Indukční sklokeramická 
varná deska – šířka 58 cm
•  4 indukční plotny
•  Dotykové ovládání
•  PowerBooster – maximálně rychlý ohřev 

(výkon 3 kW), pouze na levé plotně
•  Maximální příkon: 6,5 kW
•  Provedení: bez rámečku
•  Rozměry (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
•  Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~

ACM 802 NE

12 990 Kč

Pozn. Pro vaření na indukčních 
plotnách je nutno použít nádobu 

s feromagnetickým dnem.

18 490 Kč

Indukční sklokeramická 
varná deska – šířka 58 cm
•  4 indukční plotny, z toho 2 tvoří flexi zónu
•  Dotykové ovládání
•  PowerBooster – maximálně rychlý ohřev 

(výkon 3,2 kW)
•  EcoCook – maximalizace výkonu 

s optimalizací spotřeby energie
•  Maximální příkon: 7,2 kW
•  Provedení: zkosená přední strana
•  Rozměry (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
•  Doporučené přijpojení k el. síti: 400V 3N~

ACM 920 BF

Pozn. Pro vaření na indukčních 
plotnách je nutno použít nádobu 

s feromagnetickým dnem.

58 cm

18 490 Kč

Indukční sklokeramická 
varná deska – šířka 58 cm
•  4 indukční plotny
•  Slider – dotykové nastavení výkonu posunem 

prstu po stupnici
•  PowerBooster – maximálně rychlý ohřev 

(výkon 3  kW)
•  Maximální příkon: 7,2 kW
•  Provedení: zkosené hrany na všech stranách
•  Rozměry (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
•  Doporučené přijpojení k el. síti: 400V 3N~

ACM 836 BA

Pozn. Pro vaření na indukčních 
plotnách je nutno použít nádobu 

s feromagnetickým dnem.

58 cm

58 cm 58 cm

NOVINKA NOVINKA
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Sklokeramická varná deska – 
šířka 58 cm
•  4 rychlovarné plotny (z toho 1 oválná  

a 1 kulatá duozóna)
•  Dotykové ovládání
•  Příkon: 6,3 kW
•  Provedení: zkosené hrany po celém obvodu 

desky
•  Rozměry (v x š x h): 46 x 580 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
•  Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~

Sklokeramická varná deska – 
šířka 58 cm
•  4 rychlovarné plotny
•  Dotykové ovládání
•  Příkon: 6,2 kW
•  Provedení: bez rámečku 
•  Rozměry (v x š x h): 46 x 580 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
•  Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~

Sklokeramická varná deska – 
šířka 58 cm
•  4 rychlovarné plotny (z toho 1 kulatá duozóna)
•  Dotykové Easytronic ovládání
•  Rychlovarný ohřev
•  Nízkoteplotní funkce
•  Příkon: 6,2 kW
•  Provedení: nerezový rámeček po celém 

obvodu desky
•  Rozměry (v x š x h): 46 x 580 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
•  Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~

Sklokeramická varná deska – 
šířka 58 cm
•  4 rychlovarné plotny (z toho 1 kulatá duozóna)
•  Dotykové ovládání
•  Příkon: 6,2 kW
•  Provedení: bez rámečku (NE), s postraními 

nerezovými lištami (LX)
•  Rozměry (v x š x h): 46 x 580 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
•  Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~

Sklokeramická varná deska – 
šířka 58 cm
•  4 rychlovarné plotny
•  Ovládání pomocí otočných knoflíků
•  Příkon: 6,2 kW
•  Provedení: bez rámečku 
•  Rozměry (v x š x h): 50 x 580 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
•  Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~

AKT 8190 BA

AKT 8090 NE

AKT 8600 IX 

AKT 8130 NE, LX

AKM 9010 NE

EASYTRONIC

    SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY

10 990 Kč

9 990 Kč 8 390 Kč

7 490 Kč

12 990 Kč
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VYSVĚTLIVKY IKON A FUNKCÍ

•  Flexi zóna. Na flexi zónu můžete umístit velký hrnec 
na celou plochu plotýnky, 1 hrnec na zadní či přední 
části, nebo 2 hrnce najednou, protože není problém 
nastavit různý stupeň výkonu pro každý hrnec zvlášť.

•  Dvojitá nebo trojitá kruhová zóna pro variabilní  
využití malých a velkých hrnců.

•  Power Management je funkce, která umožňuje 
zvolit maximální celkový příkon desky s ohledem 
na použitý jistič. Tak lze připojit desku na napětí 230V 
nebo 400V.

•  PowerBooster zabezpečuje velmi rychlý ohřev 
při maximálním výkonu v limitovaném časovém 
intervalu. Hrnec se ohřeje na teplotu 630 °C již  
za 8 minut.

•  Eco Cook je nastavení maximálního výkonu varné 
zóny s optimální spotřebou energie. V porovnání 
s funkcí PowerBooster ušetří až 10% energie. 

•  Funkce Dušení. Na varné zóně se automaticky nastaví 
výkon pro pomalé vaření a dušení připravovaného 
jídla.

•  Funkce Rozpouštění. Tato funkce udržuje nízkou 
stejnoměrnou teplotu varné zóny. 

•  Pauza. Tato inteligentní funkce vám umožní dočasně 
pozastavit činnost varné plochy, aniž byste poté 
znovu museli zadávat parametry vaření. Funkce je 
velmi užitečná, když potřebujete na chvíli opustit 
kuchyň. Až se vrátíte, jednoduše opět zmáčknete 
tlačítko pauza a můžete plynule navázat ve vaření 
tam, kde jste přestali.

•  Časovač. Indukční varné desky Whirlpool jsou nyní 
vybaveny na sobě nezávislými časovači pro každou 
varnou plochu. To znamená, že můžete nastavit dobu 
přípravy pro každou varnou plochu zvlášť a flexibilně 
tak koordinovat vaření různých jídel s různou dobou 
přípravy. Vaření každého jídla tak lze perfektně 
načasovat.

•  Indikátor zůstatkového tepla. Kontrolka svítí 
po ukončení vaření dokud je teplota plochy natolik 
vysoká, že by se uživatel mohl snadno popálit.

•  Dětská pojistka. Po její aktivaci se uzamkne nastavení 
všech funkcí.

•  Maxi zóna. Varná zóna o průměru až 280 mm pro 
vaření na velkých pánvích.

•  Rychlé uvedení do varu. Slouží k dosažení bodu varu.

VÝHODA INDUKČNÍ DESKY Č. 1 − KRÁTKÝ ČAS VAŘENÍ

Čas nutný pro uvedení do varu 2 litrů vody (min.)

• Indukční  5
• Sálavá sklokeramická 8
• Plynová   9

       indukční        sklokeramická         plynová

5 min 8 min 9 min

VÝHODA INDUKČNÍ DESKY Č. 2 − ENERGETICKÁ EFEKTIVITA

Indukční deska je vysoce efektivní a téměř 
dvojnásobně v porovnání s deskou plynovou, 
protože veškeré teplo se generuje jen  
v kontaktní ploše hrnce.

• Indukční  90 %
• Sálavá sklokeramická 60 %
• Plynová   50 %

       indukční        sklokeramická         plynová

90 % 60 % 50 %

Energetická efektivnost*

* rozdíl mezi vstupem  a výstupem

VÝHODA INDUKČNÍ DESKY Č. 3 − NÍZKÁ SPOTŘEBA ENERGIE

Nízká spotřeba energie (o 40% méně než plynová 
deska), spotřeba energie pro uvedení 2 litrů vody 
do varu (kWh):

• Indukční  0,230
• Sálavá sklokeramická 0,395
• Plynová   0,275

       indukční        sklokeramická         plynová

230 W 275 W 395 W

VÝHODA INDUKČNÍ DESKY Č. 4 −  
ČAS CHLADNUTÍ = VYŠŠÍ BEZPEČNOST

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

• Indukční  6
• Plynová   14
• Sálavá sklokeramická 25

       indukční             plynová           sklokeramická

6 min 14 min 25 min

Čas chladnutí (min)*

*  čas chladnutí je doba naměřená po dosažení bodu varu
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Wpro

VCS 202

SSC 202

KVC 013

Škrabka
Škrabka na šetrné čištění varných 
desek je spolehlivým pomocníkem 
na odstranění spálených zbytků 
z indukční i sklokeramické varné desky. 

Čisticí krém
Profesionální čisticí 
krém dokonale 
nejen vyčistí, ale i 
vyleští indukční a 
sklokeramickou desku, 
aniž by došlo k jejich 
poškrábání. Po nanesení 
zanechává ochranný 
film pro trvalý lesk. 

Náhradní břity
Náhradní břity do škrabky 
z nerezové oceli v počtu 
10 kusů.

VTC 100

        
          

                                                     SCR 200

BLA 113

Sprej na nerez
Čisticí sprej na nerezové 
povrchy se neztratí v žádné 
domácnosti. Účinně a bez 
poškrábání čistí, leští a 
chrání nejen varné desky 
z nerezové oceli a chromu. 
Na povrchu vytváří 
voděodolný ochranný film, 
který zamezuje viditelným 
otiskům prstů.

Sprej  
na varné desky
Čisticí prostředek na údržbu 
indukcí a sklokeramických 
varných desek nabízí také 
verzi ve spreji se stejným 
složením a srovnatelnými 
výsledky čištění.

 Profesionální čisticí prostředky  
     a příslušenství Wpro
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PLYNOVÉ VARNÉ DESKY

Vaření
Jedinečný harmonický design, unikátní   
 technologie úpravy povrchu iXelium™

MODELY PLYNOVÝCH VARNÝCH DESEK

•  Desky s kovovým povrchem jsou vybavené ocelovou nebo litino-
vou mřížkou a pěti nebo čtyřmi hořáky. V nabídce jsou varné desky 
v  šířce 73 cm, vybrané modely jsou vybavené vysokovýkonným 
dvojkorunkovým hořákem.

•  Desky se skleněným povrchem představují prémiový design ele-
gantního skla v bílém či černém provedení s litinovými mřížkami pro 
bezpečné a stabilní umístění hrnců. Modely jsou nabízeny i v šířce  
73 cm a  některé jsou vybaveny vysokovýkonným 4-korunkovým 
plynovým hořákem.

Jedinečný lesk
s dlouhou životností

Technologie iXelium™ přináší povrchu 
plynových varných desek dlouhotrvající 
lesk. Silná ochrana proti poškrábání 
a zažloutnutí nerezového povrchu. 
Whirlpool poskytuje záruku 10 let proti 
zežloutnutí a korozi.

Vysokovýkonný hořák

Dva prstence plamene zahřejí dno 
hrnce nebo pánve rovnoměrně 
s vyšším výkonem a za kratší čas.

Detail pro design

Konstrukce desky a detaily dokonale 
ladí s troubami v designe CUBE 
Fusion či CUBE Ambient.

Varná deska, která nikdy
neztratí svůj lesk

Přinášíme vám plynové varné desky s exkluzivním povrchem  
iXelium™. Jedná se o  povrchový materiál vyrobený pomocí 
nanotechnologie. Ten působí jako bariéra proti chemickým 
a mechanickým činitelům, přičemž si udržuje stálobarevnost, vyšší 
odolnost, minimalizuje poškrábání a odírání. Lehce se čistí, stačí ho 
utřít vlhkým hadříkem a má opět dokonalý vzhled.

Na  povrch iXelium™ poskytuje Whirlpool 10 let záruky proti  
zežloutnutí a korozi.

ZÁRUKA 10 LET
PROTI ZAŽLOUTNUTÍ A KOROZI

iXelium™ poškrábaný nerezový  zažloutnutý nerezový 
 povrch bez iXelia povrch bez iXelia

KVC 013
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Plynová varná deska 
s povrchem iXelium™
•  5 plynových hořáků
•  1 dvojkorunkový hořák – 

maximální výkon
•  Povrch iXelium™ – odolný povrch 

desky
•  Bezpečnostní ventily hořáků
•  3 litinové mřížky
•  Integrované elektrické zapalování 

hořáků
•  Maximální výkon hořáků: 11 kW
•  Rozměry (v x š x h):  

41 x 730 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování:  

560 x 480 mm
•  Příslušenství: trysky na propan-

butan

GMF 7522 IXL

73 cm

CUBE
FUSION

13 990 Kč

   PLYNOVÉ VARNÉ DESKY S POVRCHEM iXelium™

Plynová varná deska  
s povrchem iXelium™
•  4 plynové hořáky
•  1 dvojkorunkový hořák – maximální výkon
•  Povrch iXelium™ – odolný povrch desky
•  Bezpečnostní ventily hořáků
•  2 litinové mřížky
•  Integrované elektrické zapalování hořáků
•  Maximální výkon hořáků: 8 kW
•  Rozměry (v x š x h): 41 x 590 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm
•  Příslušenství: trysky na propan-butan

GMF 6422 IXL 

CUBE
FUSION

 12 990 Kč

59 cm

Plynová varná deska  
s povrchem iXelium™
•  4 plynové hořáky
•  1 dvojkorunkový hořák – maximální výkon
•  Povrch iXelium™ – odolný povrch desky
•  Bezpečnostní ventily hořáků
•  2 litinové mřížky
•  Integrované elektrické zapalování hořáků
•  Maximální výkon hořáků: 8 kW
•  Rozměry (v x š x h): 41 x 590 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm
•  Příslušenství: trysky na propan-butan

GMA 6422 IXL

11 990 Kč

CUBE
AMBIENT

59 cm

7 990 Kč

Plynová varná deska 
•  4 plynové hořáky
•  Bezpečnostní ventily hořáků
•  2 litinové mřížky
•  Integrované elektrické zapalování hořáků
•  Maximální výkon hořáků: 7,3 kW
•  Provedení: jasmín + bronzové ovládací 

knoflíky 
•  Rozměry (v x š x h): 40 x 590 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm
•  Příslušenství: trysky na propan-butan

AKM 528 JA, NA

DESIGN
RUSTICAL

59 cm

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

AKR 351 IX

8 990 Kč

58 cm

   PLYNOVÉ VARNÉ DESKY

   PLYNOVÉ VARNÉ DESKY V DESIGNU RUSTICAL

7 990 Kč

Plynová varná deska –  
šířka 59 cm
•  4 plynové hořáky
•  Bezpečnostní ventily hořáků
•  Ocelové držáky na nádobí
•  Integrované elektrické zapalování hořáků
•  Provedení: nerez
•  Maximální výkon hořáků: 7,8 kW
•  Rozměry (v x š x h): 51 x 590 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm
•  Příslušenství: trysky na propan-butan

GMA 6411 IX

8 590 Kč

59 cm
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    PLYNOVÉ VARNÉ DESKY

Plynová varná deska 
• 4 plynové hořáky
• Bezpečnostní ventily hořáků
• 2 irontech mřížky
• Integrované elektrické zapalování hořáků
• Maximální výkon hořáků: 7,8 kW
• Provedení: nerez (IX), bílá (WH)
• Rozměry (v x š x h): 40 x 590 x 510 mm
• Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm
• Příslušenství: trysky na propan-butan

GMA 6410 IX, WH

7 490 Kč

59 cm

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

AKR 362 IX 

6 990 Kč

58 cm

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

AKR 360 IX, WH 

5 990 Kč

58 cm

Plynová varná deska 
•  4 plynové hořáky
•  Bezpečnostní ventily hořáků
•  2 ocelové mřížky
•  Integrované elektrické zapalování hořáků
•  Maximální výkon hořáků: 7,3 kW
•  Provedení: černá
•  Rozměry (v x š x h): 41 x 580 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm
•  Příslušenství: trysky na propan-butan

AKM 260 NB

5 990 Kč

58 cm

Plynová varná deska 
•  4 plynové hořáky
•  Bezpečnostní ventily hořáků
•  2 ocelové mřížky
•  Zapalování hořáků pomocí tlačítka
•  Maximální výkon hořáků: 7,3 kW
•  Provedení: nerez
•  Rozměry (v x š x h): 40 x 590 x 520 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm
•  Příslušenství: trysky na propan-butan

AKM 226 IX

4 990 Kč

59 cm

   DESKA S LITINOVÝMI PLOTNAMI

Elektrická varná deska  
s litinovými plotnami –  
šířka 58 cm
•  4 litinové plotny
•  1 rychlovaná plotna
•  Ovládání pomocí otočných knoflíků
•  Maximální příkon: 5,5 kW
•  Provedení: nerez
•  Rozměry (v x š x h): 40 x 580 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm

AKM 330 IX

3 990 Kč

58 cm



VARNÉ DESKY

36

    PLYNOVÉ VARNÉ DESKY S POVRCHEM Z TVRZENÉHO SKLA

Plynová varná deska 
– šířka 73 cm
•  5 plynových hořáků
•  1 dvojkorunkový hořák - 

maximální výkon
•  Bezpečnostní ventily hořáků 
•  3 litinové mřížky hořáků
•  Integrované elektrické zapalování 

hořáků
•  Provedení: černé tvrzené sklo
•  Maximální výkon hořáků: 12,3 kW
•  Rozměry (v x š x h):  

49 x 730 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování:  

560 x 490 mm
•  Příslušenství: trysky na propan 

butan

Plynová varná deska  
– šířka 59 cm
• 4 plynové hořáky
•  1 dvojkorunkový hořák – maximální výkon (GOA 6423)
•  1 maxi hořák s výkonem 3,5 kW (GOS 6415)
•  Bezpečnostní ventily hořáků 
•  2 litinové pavouky hořáků(GOA 6423)
•  2 litinové mřížky hořáků (GOS 6415)
•  Integrované elektrické zapalování hořáků
•  Provedení: černé tvrzené sklo
•  Maximální výkon hořáků: 8 kW
•  Rozměry (v x š x h): 49 x 590 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
•  Příslušenství: trysky na propan butan

Plynová varná deska – šířka 
59 cm
•  4 plynové hořáky
•  1 maxi hořák s výkonem 3,5 kW
•  Bezpečnostní ventily hořáků 
•  Litinové pavouky hořáků
•  Integrované elektrické zapalování hořáků
•  Provedení: černé tvrzené sklo
•  Maximální výkon hořáků: 8 kW
•  Rozměry (v x š x h): 49 x 590 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
•  Příslušenství: trysky na propan butan

Plynová varná deska  
– šířka 59 cm
•  4 plynové hořáky
•  1 dvojkorunkový hořák - maximální výkon
•  Bezpečnostní ventily hořáků 
•  2 litinové mřížky hořáků
•  Integrované elektrické zapalování hořáků
•  Provedení: černé (NB), bílé (WH) tvrzené sklo
•  Maximální výkon hořáků: 8 kW
•  Rozměry (v x š x h):  

49 x 590 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování:  

560 x 490 mm
•  Příslušenství: trysky na propan butan

Plynová varná deska  
– šířka 59 cm
•  4 plynové hořáky
•  1 maxi hořák s výkonem 3,5 kW
•  Bezpečnostní ventily hořáků 
•  2 litinové pavouky hořáků (GOS 6413)
•  3 litinové pavouky hořáků – 1 dvojitý  

(GOR 6416)
•  Integrované elektrické zapalování hořáků
•  Provedení: černé tvrzené sklo
•  Maximální výkon hořáků: 8 kW
•  Rozměry (v x š x h): 49 x 590 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
•  Příslušenství: trysky na propan butan

GOA 7523 NB 

GOA 6423 NB, GOS 6415 NB

AKT 6416 NB

GOA 6425 NB, WH 

GOS 6413 NB, GOR 6416 NB

73 cm

13 990 Kč

11 990 Kč 9 490 Kč

8 490 Kč

15 490 Kč

59 cm 59 cm

59 cm

VYSVĚTLIVKY IKON A FUNKCÍ

•  Vysokovýkonný 4-korunkový hořák. Výjimečně 
výkonný hořák (3,7 kW, průměr 13,5 cm), který 
umožňuje rovnoměrnou distribuci tepla. Ideální pro 
smažení na pánvi wok.

•  Dvoukorunkový hořák. Zabezpečuje rovnoměrnou 
distribuci tepla díky dvěma plamenovým prstencům.

•  Bezpečnostní ventily hořáků. Bezpečnostní ventil 
okamžitě přeruší přívod plynu v případě, že se oheň 
rozšíří mimo hořák.

SPOJOVACÍ LIŠTA PRO SPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH DESEK

Dodávka na objednávku:
AMC 038 pro modely ACM 712, AKT 352 a AKT 360 IX

CUBE
AMBIENT

CUBE
FUSION

CUBE
AMBIENT

CUBE
FUSION

GOA 6423 GOS 6415

CUBE
AMBIENT

59 cm

NOVINKA NOVINKA

NOVINKA NOVINKA

NOVINKA
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AKT 310 IX 

Řada varných desek,
     které podlehnou vaší fantazii

ACM 712 IX
Indukční sklokeramická 
deska – šířka 29 cm
•  2 indukční plotny
•  Power Booster – maximálně rychlý ohřev 

(výkon 3kW)
•  Dotykové ovládání
•  Maximální příkon: 3kW
•  Provedení: zkosené hrany na přední 

a zadní straně s úzkým nerezovým 
rámečkem na všech stranách

•  Rozměry (v x š x h): 56 x 288 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 275 x 490 mm
•  Doporučené připojení k el.síti: 230V 1N~

AKT 352 IX 
Plynová varná deska – 
šířka 29 cm
•  2 plynové hořáky
•  Ovládání pomocí otočných knoflíků
•  Bezpečnostní ventily hořáků
•  Integrované elektrické zapalování 

hořáků
•  Provedení: černé tvrzené sklo
•  Maximální výkon hořáků: 4,65 kW
•  Rozměry (v x š x h): 52 x 290 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 275 x 490 mm
•  Příslušenství: trysky na propan-butan

Elektrická varná deska 
s litinovými plotnami – 
šířka 29 cm
•  2 litinové plotny
•  Ovládání pomocí otočných knoflíků
•  Maximální příkon: 3,5 kW
•  Provedení: nerez
•  Rozměry (v x š x h): 57 x 288 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 270 x 490 mm

AKT 301 IX 
Plynová varná deska – 
šířka 29 cm
•  2 plynové hořáky
•  Ovládání pomocí otočných knoflíků
•  Bezpečnostní ventily hořáků
•  Integrované elektrické zapalování 

hořáků
•  Provedení: nerez
•  Maximální výkon hořáků: 4,65 kW
•  Rozměry (v x š x h): 45 x 288 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 270 x 490 mm
•  Příslušenství: trysky na propan-butan

AKT 315 IX
Sklokeramická varná 
deska – šířka 29 cm
•  2 rychlovarné plotny
•  Ovládání pomocí otočných knoflíků
•  Maximální příkon: 2,9 kW
•  Provedení: nerez
•  Rozměry (v x š x h): 57 x 288 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 270 x 490 mm

AKT 360 IX
Sklokeramická varná 
deska – šířka 29 cm
•  2 rychlovarné plotny
•  Ovládání pomocí otočných knoflíků
•  Maximální příkon: 3kW
•  Provedení: zkosené hrany na přední 

a zadní straně s úzkým nerezovým 
rámečkem na všech stranách

•  Rozměry (v x š x h): 52 x 288 x 510 mm
•  Rozměry pro zabudování: 275 x 490 mm
•  Doporučené připojení k el.síti: 230V

Pro vaření na indukčních 
plotnách je nutno použít nádobu 

s feromagnetickým dnem.

6 990 Kč 4 990 Kč 3 990 Kč

12 990 Kč 9 990 Kč 8 990 Kč

PROVEDENÍ VARNÝCH DESEK

V  nabídce jsou indukční sklokeramické 
a  tradiční sklokeramické varné desky 
s nerezovým rámečkem po celém obvo-
du desky nebo pouze s postranními lišta-
mi. Popřípadě desky úplně bez rámečku, 
kde si můžete vybrat mezi variantou zko-
sených nebo oblých hran.

obvodu desky (IX)

varná deska 

hranami 

nách (BA)

varná deska 
bez rámu (NE)

 postranními hranami
 (pravá a levá) (BH)

varná deska 

varná deska se zkosenou 
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   Odsavače par
  Unikátní technologie 6. smysl je  
    navržena tak, aby detekovala nečistoty    
     a automaticky nastavila správný výkon.      
Ve vaší kuchyni tak bude vždy perfektní atmosféra.

Lesk napořád
iXelium™ je revoluční povrch, 
díky kterému jsou vaše 
spotřebiče vysoce odolné 
proti poškrábání, snadno se 
čistí a nežloutnou. Odsavač 
par s povrchem iXelium™ 
bude v dokonalé harmonii 
s ostatními spotřebiči v řadě 
Fusion a Ambient.

Úspora  
energie  
až 50 % 
Díky inovativní 
technologii 6. smysl se 
odsávání samo reguluje. 
Ušetříte tak až 50 %  
energie, protože výkon 
odsávání se zvyšuje 
pouze, když je opravdu 
třeba.

Žádné pachy, 
méně hluku
Inovativní design 
a konstrukce odsavače 
s funkcí Perimeter 
a technologií 6. smysl 
umožňuje zvýšit výkon 
motoru o 10% a snížit 
hlučnost odsavače až o 7%.
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TECHNOLOGIE 6. SMYSL 

Odsavače par vybavené technologií 6. smysl jsou vybavené sen-
zory, které měří množství kouře, tepla a par vycházejících z varné 
desky. 
Odsavač v  režimu 6.  smysl automaticky vyhodnocuje všechny 
podněty, sám se zapne, nastaví odsávací výkon a při dosáhnutí 
optimálního ovzduší se sám vypne. Regulací automatické čin-
nosti dokáže ušetřit až 50% energie. Pokud vám více vyhovuje 
manuální režim, odsavač nabízí jednoduché a srozumitelné ovlá-
dání.

DRUHY ODSAVAČŮ PAR

•  Nástěnný odsavač par. Díky svým čistým liniím a designu per-
fektně zapadne do vaší kuchyně a dokonale doplní ostatní spo-
třebiče řady CUBE. Jednoduché dotykové ovládání a účinné od-
sávání zapezpečují dokonalou kvalitu ovzduší ve vaší kuchyni. 
Odsavač par je určen i na recirkulaci přes uhlíkový filtr.

•  Prostorové odsavače par. Odsávání nad varným ostrůvkem 
v kuchyni spolehlivě vyřeší prostorové odsavače par. V nabídce 
je celonerezová verze a verze v kombinaci nerez a sklo.

•  Komínové odsavače par. Tvoří dokonalý doplněk designo-
vých řad vestavných spotřebičů Whirlpool. Dekorativní kousky 
v sobě spojují výkon tradičních odsavačů s inovativním desig-
nem, vybrané modely s povrchem iXelium™ neztratí ani po le-
tech používání svůj lesk.

•  Výsuvné odsavače par. Jsou neviditelní pomocníci v kuchyni. 
Při vaření jednoduše vysunete lištu odsavače s  odsávací plo-
chou a odsavač se zapne. Po skončení vaření ho schováte zpět 
pod skříňku. Výborné řešení pro malé kuchyně s nedostatkem 
prostoru.

•  Závěsné odsavače par. Jsou tradicí v  našich kuchyních. Kdo 
chce klasiku, sáhne po tomto odsavači. V nabídce jsou modely 
se šířkou 60 cm a 50 cm.

PERIMETER  

Perimeter zaručuje nejúčinnější odsávání v  komínových odsa-
vačích. Pára a kouř jsou odváděny po obvodu spodní části těla 
odsavače.

Jak funguje: pára vzniklá při vaření se dotýká panelu ve spodní 
části, jakmile se panelu dotkne, pára se „roztříští“ a rozprostře se 
po celém povrchu panelu. „Roztříštěná“ pára je potom nasměro-
vána na obvod těla odsavače a následně odsáta (viz obrázek).

   
    Hlavní výhody:
    snadnější čištění
    nižší hladina hluku (o 7%)
    vyšší kvalita odsávání
    vyšší procento filtrace tuku (o 10%)

PŘIPOJENÍ ODSAVAČE

Všechny odsavače par Whirlpool jsou vhodné na odsávání do komí-
na, ale i na recirkulaci:

•  recirkulační režim – odsávaný vzduch cirkuluje přes tukový a uhlí-
kový filtr a potom se vrací zpět do kuchyně

•  připojení do komína – vzduch je odváděný přes tukový filtr a kovo-
vé větrací potrubí pryč

•  připojovací prvky a uhlíkové filtry nejsou součástí dodávky odsava-
če (dodávka na objednávku)

Špičkové technologie čištění vzduchu

1) V porovnání se standardním odsavačem Whirlpool.
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Komínový odsavač par
•  LCD displej, elektronické ovládání
•  1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
•  Kapacita odsávání: min. 288 m3/h,  

max. 713 m3/h
•  Hladina hluku: min. 51 dB, max. 73 dB
•  Osvětlení: 2 LED žárovkami
•  Nominální výkon: 220 W
•  Příkon motoru: 225 W
•  Průměr odsávací roury: 150 mm
•  Provedení: iXelium™
•  Rozměry (v x š x h): 619 x 898 x 450 mm
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr
•  Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci 

AMC 027, zpětná klapka

AKR 474 IXL

0 Kč

   KOMÍNOVÉ ODSAVAČE PAR

Komínový odsavač par
•  LCD displej, elektronické ovládání
•  1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
•  Kapacita odsávání: min. 288 m3/h,  

max. 713 m3/h
•  Hladina hluku: min. 51 dB, max. 73 dB
•  Osvětlení: 2 halogenovými žárovkami
•  Nominální výkon: 260 W
•  Příkon motoru: 300 W
•  Průměr odsávací roury: 150 mm
•  Provedení: nerez
•  Rozměry (v x š x h): 680 x 898 x 450 mm
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr
•  Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci 

AMC 027

AKR 757 IX

0 Kč

Komínový odsavač par
•  1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
•  Kapacita odsávání: 265/415/630 m3/h
•  Hladina hluku: 46/55/65 dB
•  Osvětlení 2 halogenovými žárovkami
•  Nominální výkon: 215 W
•  Příkon motoru: 175 W
•  Průměr odsávací roury: 150 mm
•  Provedení: nerez
•  Rozměry (v x š x h): 730–1160x598x500 mm
•  Příslušenství:nerezový tukový buffle filtr, 

zpětná klapka
•  Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci 

DKF 43 (CFW 020 B)

AKR 666 IX

13 990 Kč

Komínový odsavač par 
•  1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
•  Kapacita odsávání: 190/225/400 m3/h
•  Hladina hluku: 45/50/64 dB
•  Osvětlení 2 halogenovými žárovkami
•  Nominální výkon: 160 W
•  Příkon motoru: 120 W
•  Průměr odsávací roury: 150 mm
•  Provedení: nerez + sklo
•  Rozměry (v x š x h): 690–1130x898x450 mm
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr
•  Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci 

AMC 027, zpětná klapka

AKR 981 IX

8 990 Kč

Pozn. Při první instalaci na recirkulaci je nutno dokoupit:
1x držák uhlíkového filtru

2x plastový bajonetový šroub

Pozn. Při první instalaci na recirkulaci je nutno dokoupit:
1x držák uhlíkového filtru

2x plastový bajonetový šroub

Pozn. Při první instalaci na recirkulaci je nutno dokoupit:
1x držák uhlíkového filtru

2x plastový bajonetový šroub

Pozn. Při první instalaci na recirkulaci je nutno dokoupit:
1x držák uhlíkového filtru

2x plastový bajonetový šroub

NOVINKA NOVINKA

Komínový odsavač par
•  Technologie 6. smysl – automatické 

rozpoznávání nečistot v ovzduší
•  Dotykové ovládání + centrální otočné tlačítko
•  1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
•  Kapacita odsávání: min. 304 m3/h,  

max. 713 m3/h
•  Hladina hluku: min. 52 dB, max. 74 dB
•  Osvětlení: 2 halogenovými žárovkami
•  Nominální výkon: 250 W
•  Příkon motoru: 270 W
•  Průměr odsávací roury: 150 mm
•  Provedení: nerez
•  Rozměry (v x š x h): 619 x 898 x 450 mm
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr
•  Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci 

AMC 027

AKR 759 IX

0 Kč

Pozn. Při první instalaci na recirkulaci je nutno dokoupit:
1x držák uhlíkového filtru

2x plastový bajonetový šroub

NOVINKA

Komínový odsavač par
•  Technologie 6. smysl – automatické 

rozpoznávání nečistot v ovzduší
•  Dotykové ovládání + centrální otočné tlačítko
•  1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
•  Kapacita odsávání: min. 304 m3/h,  

max. 800 m3/h
• Hladina hluku: min. 52 dB, max. 74 dB
•  Osvětlení: 2 halogenovými žárovkami
•  Nominální výkon: 250 W
•  Příkon motoru: 270 W
•  Průměr odsávací roury: 150 mm
•  Provedení: iXelium™
•  Rozměry (v x š x h): 619 x 898 x 450 mm
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr
•  Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci 

AMC 027

AKR 758 IXL

0 Kč

Pozn. Při první instalaci na recirkulaci je nutno dokoupit:
1x držák uhlíkového filtru

2x plastový bajonetový šroub

NOVINKA
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    KOMÍNOVÉ ODSAVAČE PAR

Komínový odsavač par
•  1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
•  Kapacita odsávání: 205/291/420 m3/h
•  Hladina hluku: 44/52/61 dB
•  Osvětlení 2 halogenovými žárovkami
•  Nominální výkon: 160 W
•  Příkon motoru: 120 W
•  Průměr odsávací roury: 150 mm
•  Provedení: nerez + sklo
•  Rozměry (v x š x h): 690–1130x598x450 mm
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr
•  Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci 

AMC 027, zpětná klapka

AKR 686 IX

8 490 Kč

Komínový odsavač par
•  1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
•  Kapacita odsávání: 162/192/352 m3/h
•  Hladina hluku: 55/62/67 dB
•  Osvětlení 2 žárovkami
•  Nominální výkon: 230 W
•  Příkon motoru: 140 W
•  Průměr odsávací roury: 120 mm
•  Provedení: nerez
•  Rozměry (v x š x h):  

850/1100 x 900 x 500 mm (AKR 916) 
850/1100 x 700 x 500 mm (AKR 701) 
850/1100 x 600 x 500 mm (AKR 648)

•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr
•  Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci 

AMC 946 (FAC 539) 2 ks, zpětná klapka

AKR 916 IX, 701 IX, 648 IX

90 cm

70 cm

60 cm

5 990 Kč

Komínový odsavač par
•  1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
•  Kapacita odsávání: 285/336/372 m3/h
•  Hladina hluku: 57/61/65 dB
•  Osvětlení 2 žárovkami
•  Nominální výkon: 210 W
•  Příkon motoru: 130 W
•  Průměr odsávací roury: 125 mm
•  Provedení: jasmín (JA), antracit (NA)
•  Rozměry (v x š x h): 520–720 x 600 x 515 mm
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr
•  Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci 

AMC 060

AKR 551 JA, NA

5 490 Kč

    NÁSTĚNNÝ ODSAVAČ PAR

Prostorový odsavač par
•  1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
•  Kapacita odsávání: 265/415/630 m3/h
•  Hladina hluku: 46/55/65 dB
•  Osvětlení 2 halogenovými žárovkami
•  Nominální výkon: 210 W
•  Příkon motoru: 170 W
•  Průměr odsávací roury: 150 mm
•  Provedení: nerez + sklo
•  Rozměry (v x š x h): 624–1010 x 998 x 698 mm
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr
•  Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci DKF 

43 (CFW 020 B), zpětná klapka)

AKR 951/1 IX

19 990 Kč

Nástěnný odsavač par
•  1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
•  Kapacita odsávání: 284/434/736 m3/h
•  Hladina hluku: 43/55/67 dB
•  Osvětlení 2 halogenovými žárovkami
•  Nominální výkon: 290 W
•  Příkon motoru: 250 W
•  Průměr odsávací roury: 150 mm
•  Provedení: černé sklo + nerez
•  Rozměry (v x š x h): 520 x 798 x 420 mm
•  Ovládání vzadu na pravé straně
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr, uhlíkový 

filtr pro recirkulaci MOD45/FIL800

AKR 808 BG

25990 Kč
Pozn. Při první instalaci na recirkulaci je nutno dokoupit:

1x držák uhlíkového filtru
2x plastový bajonetový šroub

    PROSTOROVÉ ODSAVAČE PAR

Pozn. Při první instalaci na recirkulaci je nutno dokoupit:
1x držák uhlíkového filtru

2x plastový bajonetový šroub

Komínový odsavač par
•  1 motor, 2 stupně rychlosti odsávání
•  Kapacita odsávání: min. 240 m3/h, max. 518 m3/h
•  Hladina hluku: min. 47 dB, max. 67 dB
•  Osvětlení: 1 žárovkou
•  Nominální výkon: 175 W
•  Příkon motoru: 196 W
•  Průměr odsávací roury: 150 mm
•  Provedení: nerez
•  Rozměry (v x š x h): 1160 x 898 x 450 mm
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr
•  Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci 

AMC 027, zpětná klapka

AKR 471 IX

0 Kč

Pozn. Při první instalaci na recirkulaci je nutno dokoupit:
1x držák uhlíkového filtru

2x plastový bajonetový šroub

NOVINKA
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Závěsný odsavač par
•  1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
•  Kapacita odsávání: 110/120/175 m3/h
•  Hladina hluku: 55/60/68 dB
•  Osvětlení 1 žárovkou
•  Nominální výkon: 160 W
•  Příkon motoru: 120 W
•  Průměr odsávací roury: 100 mm
•  Provedení: bílá
•  Rozměry (v x š x h): 130 x 499 x 508 mm
•  Příslušenství: papírový tukový filtr
•  Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci 

CHF 289B, zpětná klapka

Výsuvný odsavač par
•  1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
•  Kapacita odsávání: 162/271/372 m3/h
•  Hladina hluku: 45/55/64 dB
•  Osvětlení 2 žárovkami
•  Nominální výkon: 206 W
•  Příkon motoru: 150 W
•  Průměr odsávací roury: 120 mm
•  Provedení: nerez (IX), bílé (WH), černé (NB)
•  Rozměry (v x š x h): 180 x 599 x 300 mm
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr, zpětná klapka
•  Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci 

AKB 000 2ks

AKR 520 WH

AKR 749 IX, WH, NB

   ODSAVAČE PAR ZABUDOVANÉ DO KUCHYŇSKÉ SKŘÍŇKY

4 990 Kč

1 990 Kč

Zabudovaný odsavač par
•  2 motory, 3 stupně rychlosti odsávání
•  Kapacita odsávání: 185/263/380 m3/h
•  Hladina hluku: 53/60/67 dB
•  Osvětlení 2 žárovkami
•  Nominální výkon: 200 W
•  Příkon 2 motorů: 240 W
•  Průměr odsávací roury: 120 mm
•  Provedení: nerez
•  Rozměry (v x š x h): 166 x 524 x 289 mm
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr
•  Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci 

AMC 895 (CHF 303) 2 ks, zpětná klapka

AKR 606 IX

2 990 Kč

Závěsný odsavač par
•  1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
•  Kapacita odsávání: 110/140/180 m3/h
•  Hladina hluku: 54/62/66 dB
•  Osvětlení 1 žárovkou
•  Nominální výkon: 160 W
•  Příkon motoru: 120 W
•  Průměr odsávací roury: 100 mm
•  Provedení: nerez (IX), stříbrná metalíza (ME), 

bílá (WH), černá (NB)
•  Rozměry (v x š x h): 130 x 599 x 515 mm
•  Příslušenství: papírový tukový filtr (bílé 

a černé provedení)hliníkový tukový filtr (nerez 
a stříbrná metalíza)

•  Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci 
CHF 289B, zpětná klapka

AKR 420 IX, ME, WH, NB

1 990 Kč

Výsuvný odsavač par
•  1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
•  Kapacita odsávání: 276/340/428 m3/h
•  Hladina hluku: 58/63/69 dB
•  Osvětlení 2 halogenovými žárovkami
•  Nominální výkon: 170 W
•  Příkon motoru: 130 W
•  Průměr odsávací roury: 120 mm
•  Provedení: nerez
•  Rozměry (v x š x h): 180 x 599 x 300 mm
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr, zpětná 

klapka
•  Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci 

AKB 000 2ks

AKR 747 IX

6 990 Kč
4 690 Kč

IX

WH, NB

2 990 Kč
2 590 Kč

IX

ME

WH, NB
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Kompletní  
vysušení  
beze skvrn
Vyndejte skleničky z myčky 
rovnou na stůl. Nemusíte je 
dosušovat utěrkou, protože 
jsou lesklé a bez zaschlých 
kapek.

Významná 
úspora  
energie
Nové myčky Whirlpool 
jsou řazeny do nejvyšší 
energetické třídy A+++.

Bez  
předmývání
Inteligentní senzory  
6. smyslu vyhodnotí 
stupeň znečištění nádobí 
a automaticky podle 
toho uzpůsobí tlak vody 
v 28 výkonných tryskách 
umístěných v zadní části 
myčky.

   Mytí nádobí
    Inteligentní technologie 6. smysl vašemu 
nádobí přináší čistotu a lesk, po nichž toužíte.  
       A zároveň šetří čas, který můžete  
 věnovat jiným, oblíbenějším činnostem.
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Bezkonkurenční mycí síla
 a úspora energie

POZNEJTE Č.1 V MYTÍ A SUŠENÍ    
 ZA 1 HODINU  

PowerDry.
Dokonalé sušení bez námahy.
Technologie PowerDry dosahuje dokonalých výsledků při sušení 
díky inovativnímu 3D systému cirkulace vzduchu, který odvádí páru 
z vnitřku myčky. Když otevřete dvířka, je vnitřek zcela suchý a bez 
páry. Vyndejte skleničky z myčky rovnou na stůl. Nemusíte je dosu-
šovat utěrkou, protože jsou lesklé a beze skvrny.
Dokonale čisté a  suché nádobí za  1 hodinu s  programem  
Mytí&Sušení 1 hod.

JEDINEČNÁ TECHNOLOGIE MYTÍ 

TECHNOLOGIE POWERCLEAN™
Speciální vysokotlaké trysky v zadní části myčky odstraňují silné za-
špinění z hrnců, pánví a pekáčů umístěných vertikálně ve spodním 
koši. Díky tomuto systému není třeba nádobí ručně předmývat, na-
máčet nebo mechanicky odstraňovat nečistoty. Systém nespotřebo-
vává více vody, než je třeba, a vytváří více místa pro nádobí v přední 
části dolního koše. 

•  VÍCE MÍSTA PRO INOVACE. Hrnce lze do dolní přihrádky vkládat 
vertikálně, což představuje naprosto revoluční řešení ve  využití 
prostoru. Nyní máte místo pro 10 talířů navíc a výsledek mytí je vždy 
dokonalý.

ÚSPORNÁ TECHNOLOGIE 6. SMYSL 

Mnoho z nás by jistě ocenilo, aby myčka spotřebovávala méně ener-
gie a vody, když není zcela naplněná. Myčky Whirlpool s technologií 
6. smysl nabízí ještě více. Jsou vybaveny inteligentními senzory, kte-
ré vyhodnocují úroveň zašpinění nádobí – podle toho přizpůsobují 
využívání zdrojů, díky čemuž ušetříte až 50% energie, vody a času.

ENERGETICKÁ ÚČINNOST    

Myčky Whirlpool patří mezi energeticky nejúčinnější spotřebiče 
na trhu. Nejúspornější spotřebiče se mohou pochlubit zařazením do 
třídy A+++ a  jejich spotřeba energie je o 20 % nižší než průměrná 
spotřeba spotřebičů třídy A.

VÍCE MÍSTA PRO SADY NÁDOBÍ                                       

V největších myčkách nabízí Whirlpool dost místa na umytí působi-
vých 14 sad nádobí v jedné náplni, zatímco ostatní myčky v řadě mají 
kapacitu 13 sad. Díky flexibilním přihrádkám jsou myčky natolik vše-
stranné, že se do nich vejde jakákoliv kombinace nádobí. 

SAMOČISTÍCÍ FILTR 

Abychom vám ještě více usnadnili život, filtr myčky není díky speci-
álnímu samočisticímu systému potřeba čistit ručně. Automaticky 
vyměňuje vodu každých 10 sekund a eliminuje částečky jídla díky 
speciální technologii nasávání pravidelnou frekvencí.

POUHÝCH 6 LITRŮ ZA CYKLUS 

Některé modely se spotřebou 6 litrů vody na  jedno mytí v sobě 
spojují vynikající čistící výkon a  nejnižší spotřebu vody na  trhu. 
Díky revolučnímu systému recyklace vody použije program ECO 
toto minimální množství vody a umožní vám dokonale umýt až  
13 kompletních sad nádobí. Systém si zároveň bere vodu z  po-
sledního oplachování a uskladní ji ve speciální nádržce, aby ji pak 
využil při předmývání v dalším cyklu. Aby byla zaručena absolutní 
čistota, nádržka při spuštění nejbližšího dalšího cyklu automa-
ticky vyprázdní do odpadu. Díky tomu je naše myčka nejlepší 
ve své třídě, spotřebovává méně vody než všechny ostatní myčky 
na trhu a pomáhá vám tak dosáhnout vašich cílů v oblasti ochrany 
životního prostředí.

JAKÁKOLIV NÁPLŇ,  
JAKÝKOLIV PROGRAM

Víme, že flexibilita je důležitá, a proto se s vašimi potřebami počítá  
v každém detailu. Modulové přihrádky se sklápěcími trny vám umož-
ní uspořádat prostor uvnitř myčky tak, aby zcela vyhovoval vašim 
potřebám. Prostřední přihrádku můžete například podle potřeby po-
sunout nahoru nebo dolů a velké kusy nádobí můžete umístit verti-
kálně v zadní části nižší přihrádky a uvolnit si tak prostor vpředu. Díky 
3. příborové zásuvce na kuchyňské náčiní nemusí být v myčce košík 
na příbory, a prostor pro nádobí je tak ještě větší, až o 15%. Sklápě-
cí trny navíc uvolňují prostor pro dlouhé kuchyňské náčiní, sklenice 
na víno nebo šálky na kávu, podle toho, čím myčku zrovna plníte. 
Flexibilní uspořádání nádobí v dolním koši v zóně PowerClean navíc 
zvyšuje kapacitu myčky o 30%.
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    PLNĚ INTEGROVANÉ MYČKY NÁDOBÍ – ŠÍŘKA 60 CM

Myčka nádobí s aktivním 
sušením PowerDry TM

•  6. smysl PowerClean
•  Aktivní sušení PowerDry (čisté a suché nádobí 

za 1 hodinu)
•  1 senzor 40–70° a 9 programů
•  Kapacita: 13 sad nádobí
•  Roční spotřeba energie/vody: 234kWh/2800l
•  Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,82 kWh/10l
•  Hlučnost: 44 dB
•  Provozní kontrolka
•  Multizone – možnost nastavení mytí pouze 

v horním nebo dolním koši
•  Aquasafe – vnitřní ochrana myčky
•  Odložený start: 1–24 h
•  Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 555 mm

ADG 2020 FD

26 990 Kč

Myčka nádobí s aktivním 
sušením PowerDry TM

•  6. smysl PowerClean
•  Aktivní sušení PowerDry (čisté a suché nádobí 

za 1 hodinu)
•  Textový displej v českém jazyce
•  1 senzor 40–70° a 9 programů
•  Kapacita: 13 sad nádobí
•  Roční spotřeba energie/vody: 234kWh/2800l
•  Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,82 kWh/10l
•  Hlučnost: 44 dB
•  Provozní kontrolka
•  Multizone – možnost nastavení mytí pouze 

v horním nebo dolním koši
•  Třetí příborová zásuvka
•  Aquastop, Aquasafe – ochrana myčky proti 

přetečení vody
•  Odložený start: 1–24 h
•  Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 555 mm

WP 211 FD

27 990 Kč

Myčka nádobí se spotřebou 
vody 6 litrů
•  6. smysl PowerClean
•  1 senzor 40–70° a 9 programů
•  Kapacita: 13 sad nádobí
•  Roční spotřeba energie/vody: 262kWh/1680l
•  Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,92 kWh/6l
•  Hlučnost: 42 dB
•  Provozní kontrolka
•  Multizone – možnost nastavení mytí pouze 

v horním nebo dolním koši
•  Aquastop, Aquasafe – ochrana myčky proti 

přetečení vody
•  Odložený start: 1–24 h
•  Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 555 mm

ADG 8798 A++

23 990 Kč

Myčka nádobí se šířkou 60 cm 
•  6. smysl PowerClean
•  1 senzor 40–70° a 7 programů
•  Kapacita: 13 sad nádobí
•  Roční spotřeba energie/vody: 262kWh/2520l
•  Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,92 kWh/9l
•  Hlučnost: 44 dB
•  Provozní kontrolka
•  Multizone – možnost nastavení mytí pouze 

v horním nebo dolním koši
•  Aquastop, Aquasafe – ochrana myčky proti 

přetečení vody
•  Odložený start: 1–24 h
•  Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 555 mm

ADG 730

20 990 Kč

Myčka nádobí se šířkou 60 cm
•  6. smysl PowerClean
•  1 senzor 40–70° a 5 programů
•  Kapacita: 13 sad nádobí
•  Roční spotřeba energie/vody: 262kWh/2800l
•  Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,93 kWh/10l
•  Hlučnost: 48 dB
•  Poloviční náplň – možnost nastavení programu 

při naplnění myčky jen z poloviny
•  Aquasafe – vnitřní ochrana myčky
•  Odložený start: 1–24 h
•  Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 555 mm

ADG 7000

17 990 Kč

Myčka nádobí se šířkou 60 cm 
•  6. smysl PowerClean
•  1 senzor 40–70° a 7 programů
•  Kapacita: 13 sad nádobí
•  Roční spotřeba energie/vody: 262kWh/2520l
•  Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,92 kWh/9l
•  Hlučnost: 44 dB
•  Provozní kontrolka
•  Multizone – možnost nastavení mytí pouze 

v horním nebo dolním koši
•  Třetí příborová zásuvka
•  Aquasafe – vnitřní ochrana myčky
•  Odložený start: 1–24 h
•  Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 555 mm

ADG 7500 60cm

22 990 Kč

půl roku m
ytí  zd

a
rm

a

* platí do vyprodání zásob

půl roku m
ytí  zd

a
rm

a

* platí do vyprodání zásob
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Myčka nádobí se šířkou 60 cm
•  5 programů
•  Kapacita: 12 sad nádobí
•  Roční spotřeba energie/vody: 291kWh/3360l
•  Spotřeba energie/vody za cyklus: 1,01 kWh/12l
•  Hlučnost: 48 dB
•  Poloviční náplň – možnost nastavení 

programu při naplnění myčky jen z poloviny
•  Aquasafe – vnitřní ochrana myčky
•  Odložený start: 2/4/8 h
•  Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 555 mm

ADG 6200

Myčka nádobí se šířkou 60 cm
•  6. smysl
•  1 senzor 40–70°C a 5 programů
•  Kapacita: 13 sad nádobí
•  Roční spotřeba energie/vody: 262kWh/2800l
•  Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,92 kWh/10l
•  Hlučnost: 48 dB
•  Poloviční náplň – možnost nastavení 

programu při naplnění myčky jen z poloviny
•  Aquasafe – vnitřní ochrana myčky
•  Odložený start: 1–24 h
•  Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 555 mm

ADG 6500

16 990 Kč

14 990 Kč

Myčka nádobí se šířkou 60 cm
•  5 programů
•  Kapacita: 12 sad nádobí
•  Roční spotřeba energie/vody: 291kWh/3360l
•  Spotřeba energie/vody za cyklus: 1,02 kWh/12l
•  Hlučnost: 48 dB
•  Poloviční náplň – možnost nastavení 

programu při naplnění myčky jen z poloviny
•  Aquasafe – vnitřní ochrana myčky
•  Odložený start: 2/4/8 h
•  Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 555 mm

ADG 6300/2

15 990 Kč

    PLNĚ INTEGROVANÉ MYČKY NÁDOBÍ – ŠÍŘKA 60 CM

Myčka nádobí s aktivním 
sušením PowerDry™
•  6. smysl PowerClean
•  Aktivní sušení PowerDry (čisté a suché nádobí 

za 1 hodinu)
•  1 senzor 40–70° a 9 programů
•  Kapacita: 13 sad nádobí
•  Roční spotřeba energie/vody: 234kWh/2800l
•  Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,82 kWh/10l
•  Hlučnost: 44 dB
•  Zvuková signalizace na konci cyklu
•  Multizone – možnost nastavení mytí pouze 

v horním nebo dolním koši
•  Aquastop, Aquasafe – ochrana myčky proti 

přetečení vody
•  Odložený start: 1–24 h
•  Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 570 mm

ADG 2020 IX

26 990 Kč

Myčka nádobí s aktivním 
sušením PowerDry™
•  6. smysl PowerClean
•  Aktivní sušení PowerDry (čisté a suché nádobí 

za 1 hodinu)
•  Textový displej v českém jazyce
•  1 senzor 40–70° a 9 programů
•  Kapacita: 13 sad nádobí
•  Roční spotřeba energie/vody: 234kWh/2800l
•  Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,82 kWh/10l
•  Hlučnost: 44 dB
•  Zvuková signalizace na konci cyklu
•  Multizone – možnost nastavení mytí pouze 

v horním nebo dolním koši
•  Třetí příborová zásuvka
•  Aquastop, Aquasafe – ochrana myčky proti 

přetečení vody
•  Odložený start: 1–24 h
•  Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 570 mm

WP 209 IX

27 990 Kč

Myčka nádobí se šířkou 60 cm
•  5 programů
•  Kapacita: 13 sad nádobí
•  Roční spotřeba energie/vody: 262kWh/2800l
•  Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,92 

kWh/10l
•  Hlučnost: 48 dB
•  Poloviční náplň – možnost nastavení 

programu při naplnění myčky jen z poloviny
•  Aquasafe – vnitřní ochrana myčky
•  Odložený start: 2/4/8 h
•  Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 555 mm

ADG 6400

16 490 Kč

    MYČKY NÁDOBÍ S PANELEM – ŠÍŘKA 60 CM

půl roku m
ytí  zd

a
rm

a

* platí do vyprodání zásob

půl roku m
ytí  zd

a
rm

a

* platí do vyprodání zásob
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Myčka nádobí s panelem 
a šířkou 60 cm
•  6. smysl
•  1 senzor 40–70° a 5 programů
•  Kapacita: 13 sad nádobí
•  Roční spotřeba energie/vody: 262 kWh/3080l, 

2800l (ADG 400)
•  Spotřeba energie/vody za cyklus:  

0,93 kWh/ 11l, 10l (ADG 400)•  Hlučnost: 48 dB
•  Poloviční náplň – možnost nastavení 

programu při naplnění myčky jen z poloviny 
(ADG 400)

•  Zvuková signalizace na konci cyklu
•  Aquastop, Aquasafe – ochrana myčky proti 

přetečení vody (ADG 7433) 
Aquasafe – vnitřní ochrana myčky (ADG 400)

•  Odložený start: 1–24 h
•  Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 570 mm

Myčka nádobí s panelem 
a šířkou 60cm
•  5 programů
•  Kapacita: 12 sad nádobí
•  Roční spotřeba energie/vody: 327 kWh/3360 l
•  Spotřeba energie/vody za cyklus: 1,15 kWh/12l
•  Hlučnost: 48 dB
•  Poloviční náplň – možnost nastavení 

programu při naplnění myčky jen z poloviny
•  Zvuková signalizace na konci cyklu
•  Aquasafe – vnitřní ochrana myčky
•  Odložený start: 2/4/8 h
•  Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 570 mm

ADG 7433 IX, ADG 400 IX

ADG 5820 IX A+

Myčka nádobí s panelem 
a šířkou 60 cm
•  6. smysl PowerClean
•  1 senzor 40–70° a 7 programů
•  Kapacita: 13 sad nádobí
•  Roční spotřeba energie/vody: 262kWh/2520l
•  Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,93 kWh/9l
•  Hlučnost: 44 dB
•  Zvuková signalizace na konci cyklu
•  Multizone – možnost nastavení mytí pouze 

v horním nebo dolním koši
•  Aquastop, Aquasafe – ochrana myčky proti 

přetečení vody
•  Odložený start: 1–24 h
•  Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 570 mm

ADG 730 IX

    MYČKY NÁDOBÍ S PANELEM – ŠÍŘKA 60 CM

Myčka nádobí s panelem 
a šířkou 60 cm
•  6. smysl PowerClean
•  1 senzor 40–70° a 7 programů
•  Kapacita: 13 sad nádobí
•  Roční spotřeba energie/vody: 262kWh/2520l
•  Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,93 kWh/9l
•  Hlučnost: 44 dB
•  Zvuková signalizace na konci cyklu
•  Multizone – možnost nastavení mytí pouze 

v horním nebo dolním koši
•  Třetí příborová zásuvka
•  Aquastop, Aquasafe – ochrana myčky proti 

přetečení vody
•  Odložený start: 1–24 h
•  Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 570 mm

ADG 790 IX

22 990 Kč

20 990 Kč

Myčka nádobí se spotřebou 
vody 6 litrů
•  6. smysl PowerClean
•  1 senzor 40–70° a 9 programů
•  Kapacita: 13 sad nádobí
•  Roční spotřeba energie/vody: 293kWh/1680l
•  Spotřeba energie/vody za cyklus: 1,03 kWh/6l
•  Hlučnost: 42 dB
•  Zvuková signalizace na konci cyklu
•  Multizone – možnost nastavení mytí pouze 

v horním nebo dolním koši
•  Aquastop, Aquasafe – ochrana myčky proti 

přetečení vody
•  Odložený start: 1–24 h
•  Rozměry (v x š x h): 820 x 597 x 570 mm

ADG 8798 A++ PC IX

23 990 Kč

     ADG 7433 IX                         ADG 400 IX 
17 990 Kč 19 990 Kč

14 990 Kč

ADG 7433 IX

ADG 400 IX 
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Úzká myčka nádobí
•  6 programů
•  Kapacita: 9 sad nádobí
•  Roční spotřeba energie/vody: 222kWh/2520l
•  Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,78 kWh/9l
•  Hlučnost: 48 dB
•  Aquasafe – vnitřní ochrana myčky
•  Odložený start: 1–24 h
•  Rozměry (v x š x h): 815 x 448 x 550 mm

Úzká myčka nádobí  
s panelem
•  6. smysl
•  1 senzor a 5 programů
•  Kapacita: 10 sad nádobí
•  Roční spotřeba energie/vody: 211kWh/2380l
•  Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,75 kWh/8,5l
•  Hlučnost: 45 dB
•  Třetí příborová zásuvka
•  Multizone – možnost mytí nádobí pouze 

v horním nebo dolním koši
•  Aquasafe – vnitřní ochrana myčky
•  Odložený start: 1–24 h
•  Rozměry (v x š x h):  

815 x 448 x 570 mm

Úzká myčka nádobí  
s panelem
•  6 programů
•  Kapacita: 9 sad nádobí
•  Roční spotřeba energie/vody: 222kWh/2520l
•  Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,78 kWh/9l
•  Hlučnost: 48 dB
•  Poloviční náplň – možnost nastavení 

programu při naplnění myčky jen z poloviny
•  Aquasafe – vnitřní ochrana myčky
•  Odložený start: 1–24 h
•  Rozměry (v x š x h):  

815 x 448 x 570 mm

Zpředu plněné pračky
•  6. smysl
•  18 základních programů
•  Kapacita praní: 7/6 kg (0714/0614)
•  0–1400 ot./min.
•  Spotřeba energie/vody:
  0,91 kWh*/54l* (AWOC 0714)
  0,78 kWh*/49l* (AWOC 0614)
•  Hlučnost při praní/odstřeďování: 50/72 dB
•  Aquastop – ochrana pračky proti vytopení
•  Rozměry (v x š x h): 820 x 595 x 555 mm

ADGI 862 FD

ADGU 941 IX ADGU 872 IX

AWOC 0714 / AWOC 0614

Úzká myčka nádobí
•  6. smysl
•  1 senzor a 6 programů
•  Kapacita: 10 sad nádobí
•  Roční spotřeba energie/vody: 

211kWh/2380l
•  Spotřeba energie/vody za cyklus:  

0,75 kWh/8,5l
•  Hlučnost: 45 dB
•  Třetí příborová zásuvka
•  Aquasafe – vnitřní ochrana myčky
•  Odložený start: 1–24 h
•  Rozměry (v x š x h):  

815 x 448 x 550 mm

Úzká myčka nádobí
•  6 programů
•  Kapacita: 10 sad nádobí
•  Roční spotřeba energie/vody: 238kWh/2520l
•  Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,83 kWh/9l
•  Hlučnost: 47 dB
• Aquasafe – vnitřní ochrana myčky
•  Odložený start: 1–24 h
•  Rozměry (v x š x h): 815 x 448 x 550 mm

ADG 196 ADG 195

22 990 Kč

19 990 Kč

19 990 Kč

    ÚZKÉ PLNĚ INTEGROVANÉ MYČKY NÁDOBÍ – ŠÍŘKA 45 CM

22 990 Kč

    PŘEDEM PLNĚNÉ PRAČKY

19 990 Kč

15 490 Kč

    ÚZKÉ MYČKY S PANELEM – ŠÍŘKA 45 CM

20 990 KčAWOC 0714

AWOC 0614

VYSVĚTLIVKY IKON A FUNKCÍ

•  Bavlna – praní bavlny a odolného prádla

•  Syntetika – praní odolného syntetického prádla

•  Jemné prádlo
•  Vlna
•  SuperEco – program ušetří až 40% energie díky delší 

době praní

•  Každodenní – hodinový program pro mírně 
znečištěné prádlo

•  Rychlý program 30minut/30°C
•  Ruční praní – pro praní tkanin

•  Odstřeďování
* při referenčním programu bavlna 60° bez předpírání
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VYSVĚTLIVKY IKON A FUNKCÍ

•  Příborová zásuvka. Nad horním košem vybraných 
modelů myček nádobí je umístěná zásuvka pro 
ukládání znečištěných příborů. Zásuvku je možné 
podle potřeby z myčky jednoduše vyndat odjištěním 
západek a zvětšit tak prostor v horním koši, což je 
vhodné zejména při umývání vysokých stopkových 
skleniček.

•  6. smysl. Senzory reagují na nádobí a zvolí odpovídající 
program podle toho, jak moc jsou vaše talíře 
zašpiněny, tím optimalizují spotřebu energie, vody 
a času.

•  Powerdry. Systém aktivního sušení zabezpečí, že 
i plastové nádobí bude dokonale suché. Myčku 
nádobí můžete otevřít ihned po skončení mycího 
cyklu bez obav, že z ní vystoupí horká pára. Inovativní 
technologie využívá vnitřní uzavřený systém odvádění 
par do kondenzačního kanálu / labyrintu, ve kterém se 
pára kondenzuje na vodu a je odváděna do odpadu. 
Suchý vzduch se ventilátorem vrací zpět do myčky, aby 
dokonale vysušil i poslední kapičky vody.

•  Pára. Program využívá aktivní páru, která jemně 
proniká zbytky jídel na nádobí a odstraňuje i silné 
zašpinění.

•  Odložený start. Užitečná funkce odložený start Vám 
umožní spustit cyklus, kdykoliv se Vám to hodí.

•  Kapacita. Počet jídelních sad, které je možné umýt 
současně (jedna jídelní sada = hluboký, mělký, dezertní 
talíř, šálek s podšálkem, sklenička a příbor).

•  Ochrana před únikem vody   
AquaSafe – monitoruje hladinu vody uvnitř jímky 
myčky. Pokud dojde k vnitřnímu úniku vody, senzor 
zastaví spotřebič a voda se vyčerpá.

•  AquaStop. Zajišťuje vnější ochranu myčky. Zabraňuje 
jakémukoliv úniku vody z přívodní hadice. V případě 
úniku vody Aquastop vypne chod myčky, vyčerpá z ní 
vodu a uzavře přívod vody na hadici.

•  Provozní kontrolka. Světelný paprsek promítnutý 
na podlahu při chodu myčky.

PROGRAM PRO KAŽDOU SITUACI

Můžete si vybrat z celé řady programů ten, který na míru od-
povídá vašim požadavkům. Každý program je označen snad-
no identifikovatelným symbolem, takže myčku může snadno 
používat celá rodina!

•  6. smysl PowerCleanTM. Používá se na běžně špinavé 
nádobí se zaschlými zbytky jídel. Snímá úroveň 
zašpinění nádobí a podle toho nastavuje program. 
Po dobu snímání úrovně znečištění senzorem se 
na displeji zobrazí animace a aktualizuje se délka 
cyklu. Funkce intenzivní program PowerClean se 
při tomto programu aktivuje automaticky. Funkci 
PowerClean lze deaktivovat zmáčknutím tlačítka 
powerclean na ovládacím panelu.

•  Hodinový program s aktivním sušením 
WASH&DRY. Mytí a sušení běžně znečištěného 
„denního“ nádobí už za 1 hodinu! Při tomto 
programu nejsou aktivní žádné ostřikovací trysky.

•  Poloviční náplň. Šetří energii i vodu při 
mytí částečné náplně rozmístěné v obou 
přihrádkách.

•  Multi zone. Úsporná možnost Multizone vám 
umožňuje použít jen horní nebo jen spodní 
přihrádku.

•  Předmytí. Tento krátký cyklus se studenou vodou 
se hodí v případě, kdy potřebujete odstranit zbytky 
jídel z nádobí, které se nahromadí mezi dvěma 
plnými cykly a bude se ještě později mýt.

•  Sklo/Křehké. Šetrný cyklus ideální pro křehké 
nádobí, jako jsou skleničky na dlouhé stopce, nebo 
pro lehce zašpiněné nádobí od snídaně nebo 
odpolední kávy. 

•  Rychlé. Dokonalý program, pokud pospícháte 
– tento rychlý program umyje běžně zašpiněné 
nádobí během 30 minut. Program končí závěrečným 
oplachem. 

•  Eco. Tento cyklus mytí a sušení udržuje spotřebu 
energie a vody na minimální úrovni a je určen 
pro myčku zcela naplněnou běžně zašpiněným 
nádobím. (Program je referenčním programem pro 
hodnoty uváděné na energetickém štítku.)

•  Denní. Univerzální program pro mytí běžně 
zašpiněného nádobí – hlavně talířů.  

•  Noční mytí. Běžně zašpiněné nádobí, šetrné a tiché 
mytí díky nižšímu tlaku mycího ramena (39 dB).

•  Antibakteriální program. Normálně nebo běžně 
znečištěné keramické nádobí s dodatečným 
antibakteriálním oplachem. (Přerušení programu 
(např. při otevření dvířek) může narušit proces 
odstranění mikroorganismů.) 

•  Intenzivní mytí. Vysokoteplotní mycí cyklus, 
který zahrnuje předmytí teplou vodou, vhodný 
pro silně zašpiněné nádobí včetně hrnců a pánví 
s připálenou špínou.
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    Chlazení
      Inovativní technologie 6. smysl FreshControl  
je navržena tak, aby se rychle přizpůsobila teplotě  
 a vlhkosti každé z vašich oblíbených potravin.  
        Díky tomu si je můžete vychutnat čerstvé  
        až čtyřikrát déle.

Čerstvé až  
4x déle
Technologie 6. smysl 
FreshControl neustále 
kontroluje a nastavuje 
správnou teplotu a vlhkost. 
Vaše jídlo tak zůstane až 
4x déle čerstvé. Speciální 
přihrádka Activ0° je 
speciálně navržena pro 
uchovávání čerstvých ryb 
a masa při teplotě 0 °C.

Dejte sbohem 
námraze
Systém StopFrost pohlcuje 
námrazu, takže vaši 
mrazničku lze rychle 
a dokonale odmrazit 
a vyčistit. Odmrazování 
v jedné minutě.

Elegantní  
a flexibilní
Díky inovativnímu 
vnitřnímu rozložení 
chladničky je skladování 
jídla snadné: kombinace 
poličky a přihrádky 
na láhve optimalizuje 
využití prostoru 
i ve dveřích. Nový vertikální 
systém LED osvětlení vám 
pomáhá vše uspořádat 
a najít na první pohled.
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Zásuvka ACTIV 0° udrží
             vaše oblíbené suroviny ještě čerstvější. 

6. SMYSL FRESHCONTROL SE SPECIÁLNÍ ZÁSUVKOU    

Maso a  ryby budou uchovávány v  nejlepším možném stavu až  
o  3 dny déle ve  speciální zásuvce se systémem Activ 0o.  Speciální 
zásuvka Activ 0o udržuje prostřednictvím nezávislého ventilačního 
a  chladícího systému vnitřní teplotu okolo 0o C a  vytváří tak ideální 
podmínky pro zachování čerstvosti masa a ryb. V případě, že systém 
Activ 0o C momentálně nepotřebujete, můžete jej jednoduše deaktivo-
vat a vytvořit víc místa pro jiné potraviny, například zeleninu.

ODMRAZOVÁNÍ

NoFrost
Systém chlazení v  chladničce a  mrazničce založený 
na  vnitřní cirkulaci vzduchu a  snižování vlhkosti, čímž 
zabraňuje vzniku námrazy. Tento prostor tak nemusíte 
nikdy odmrazovat.

StopFrost
Tato technologie kumuluje námrazu na speciální desce 
(kolektoru) v horní části mrazničky. Pro odmrazení je tře-
ba kolektor vyjmout a  opláchnout pod tekoucí vodou. 
Odmrazování je tedy velmi rychlé.

LessFrost
Kovové mrazící rošty jsou nahrazeny skleněnými. Snižuje 
se tak četnost nutnosti odmrazování a šetří váš čas.

   Bezkonkurenční kapacita vnitřních prostor 
 a 4x déle čerstvé potraviny díky 
                unikátní  technologii FreshControl.1)

EVOLUCE CHLADICÍCH TECHNOLOGIÍ

Společnost Whirlpool je již mnoho let špičkou v  oblasti chladicích 
technologií a neustále vyvíjí nové inovativní systémy, které uchová-
vají jídlo čerstvé – přes technologii přímého chlazení a beznámrazo-
vého systému NoFrost až k technologii 6. smysl FreshControl.

UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIE PRO DLOUHOTRVAJÍCÍ   
ČERSTVOST 

Technologie 6. smysl FreshControl představuje vrchol mezi nejmo-
dernějšími možnostmi uchovávání jídla. Udržuje vaše jídlo stejně 
čerstvé – jako v den, kdy jste ho koupili, a to až čtyřikrát déle. 
•  aktivně kontroluje vlhkost a  udržuje ji na  ideální úrovni mezi  

70 a 85 %, což je pro dlouhodobou čerstvost zásadní;
•  obnovuje původní správnou teplotu až pětkrát rychleji po jakém-

koliv teplotním výkyvu;
•  vytváří dokonalé prostředí, které udrží vaše jídlo čerstvé v celém 

prostoru chladničky, nejen ve speciálních zásuvkách.
Senzor 6.  smysl FreshControl neustále kontroluje teplotu a vlhkost 
uvnitř chladničky a inteligentní algoritmus zároveň nezávisle pohání 
kompresor a ventilátor tak, aby byly optimální podmínky rychle ob-
noveny a panovaly v rámci celého vnitřního prostoru chladničky. Ať 
už jídlo umístíte kamkoliv, zůstane vždy lahodně čerstvé a zachová si 
přirozený vzhled a chuť.

NEJVĚTŠÍ KAPACITA NA TRHU

Nejnovější přírůstek v  řadě kombinovaných chladniček a  mrazniček 
Whirlpool nabízí více místa než jakákoliv jiná kombinovaná chladnička 
na trhu. Díky své konstrukci je chladnička vyšší, a její kapacita je tak 
o 10 % větší ve srovnání se standardními vestavnými kombinovaný-
mi chladničkami.

Mimořádně prostorná zásuvka na ovoce a zeleninu navíc ve vysoké 
kombinované chladničce Whirlpool nabízí rozsáhlou kapacitu 36 litrů 
a snadno se používá díky tomu, že je zcela vyjímatelná. Posuvnou pře-
pážkou od sebe můžete oddělit ovoce a zeleninu a také vytvořit malou 
nádobu na drobné ovoce, jako je například hroznové víno.

KLIMATICKÁ TŘÍDA

Určuje optimální teplotu okolí, při které se spotřebič používá. Teplota 
okolí má vliv na spotřebu energie a optimální fungování spotřebiče:
 •  SN 10 – 32 °C | • N 16 – 32 °C
 •  ST 18 – 38 °C | • T 18 – 43 °C

1) Na rozdíl od chladničky bez systému FreshControl.
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 31 990 Kč

Kombinovaná chladnička  
s extra objemem
•  Technologie 6. smysl FreshControl – udržuje 

ideální vlhkost a teplotu
•  StopFrost – beznámrazové řešení mrazničky
•  StarLight – rovnoměrné LED osvětlení celého 

vnitřního prostoru
•  Roční spotřeba energie: 247 kWh
•  Využitelný objem chlad/mraz.: 228/80 l
•  Hladina hluku: 35 dB
•  Elektronické ovládání + displej pro nastavení 

teplot a funkcí
•  Rozměry (v x š x h): 1935 x 540 x 545 mm
•  Způsob přidělání dveří: pojezdy

ART 9811/A++SF

19
3,

5 
cm

*

308 l
EXTRA 

OBJEM
193,5

3,5 kg 19

Standardní kombinovaná 
chladnička

Kombinovaná chladnička 
s extra objemem

19
3,

5 
cm

    VESTAVNÉ KOMBINOVANÉ CHLADNIČKY S MRAZNIČKOU NO FROST

32 990 Kč

Kombinovaná chladnička 
s No Frost mrazničkou 
a nízkoteplotní zásuvkou
•  Technologie 6. smysl FreshControl – udržuje 

ideální vlhkost a teplotu
•  NoFrost – beznámrazový systém
•  Activ0° – nízkoteplotní zásuvka vhodná pro 

skladování lahůdkových potravin
•  StarLight – rovnoměrné LED osvětlení celého 

vnitřního prostoru
•  Roční spotřeba energie: 309 kWh
•  Využitelný objem chlad/mraz.: 201/63 l
•  Hladina hluku: 38 dB
•  Elektronické ovládání + displej pro nastavení 

teplot a funkcí
•  Elektroventil – 2 nezávisle chladící okruhy
•  Rozměry (v x š x h): 1770 x 540 x 545 mm
•  Způsob přidělání dveří:  

pojezdy

ART 883/A+/NF/1

9 kg 16

24 990 Kč

Kombinovaná chladnička  
s No Frost mrazničkou
•  Technologie 6. smysl FreshControl – udržuje 

ideální vlhkost a teplotu
•  NoFrost – beznámrazový systém
•  StarLight – rovnoměrné LED osvětlení celého 

vnitřního prostoru
•  Roční spotřeba energie: 312 kWh
•  Využitelný objem chlad/mraz.: 201/63 l
•  Hladina hluku: 38 dB
•  Elektronické ovládání + displej pro nastavení 

teplot a funkcí
•  Rozměry (v x š x h): 1770 x 540 x 545 mm
•  Způsob přidělání dveří: pojezdy

ART 459/A+/NF/1

9 kg 16

* Vestavná kombinovaná chladnička s největším objemem na trhu – 
    výška 193,5 cm

0 Kč

Kombinovaná chladnička se 
StopFrost mrazničkou
•  Technologie 6. smysl FreshControl – udržuje 

idální vlhkost a teplotu
•  StopFrost – beznámrazové řešení mrazničky
•  StarLight – rovnoměrné LED osvětlení celého 

vnitřního prostoru
•  Roční spotřeba energie:156 kWh
•  Využitelný objem chlad/mraz.:195/80 l
•  Hladina hluku: 35 dB
•  Elektronické ovládání + displej pro nastavení 

teplot a funkcí
•  Elektroventil – 2 nezávisle chladící okruhy
•  Rozměry (v x š x h): 1770 x 557 x 545 mm
•  Způsob přidělání dveří: pojezdy

ART 8814/A+++ SFS

9 kg 19

26 990 Kč

Kombinovaná chladnička  
s extra objemem
•  Technologie 6. smysl FreshControl – udržuje 

ideální vlhkost a teplotu (ART 9810)
•  Technologie 6. smysl – udržuje potraviny déle 

čerstvé (ART 9610)
•  StarLight - rovnoměrné LED osvětlení celého 

vnitřního prostoru
•  Roční spotřeba energie: 314 kWh
•  Využitelný objem chlad/mraz.: 228/80 l
•  Hladina hluku: 35 dB
•  Elektronické ovládání
•  Displej pro nastavení teplot a funkcí (ART 9810)
•  Rozměry (v x š x h): 1935 x 540 x 545 mm

308 l
EXTRA 

OBJEM
193,5

3,5 kg 19

ART 9810L

ART 9610

27 990 Kč

ART 9810/A+ a ART 9610/A+

19
3,

5 
cm

*

    VESTAVNÉ KOMBINOVANÉ CHLADNIČKY S EXTRA OBJEMEM
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Kombinovaná chladnička
•  Technologie 6. smysl FreshControl – udržuje 

ideální vlhkost a teplotu
•  StarLight – rovnoměrné LED osvětlení celého 

vnitřního prostoru
•  Roční spotřeba energie: 235 kWh
•  Využitelný objem chlad/mraz.: 195/80 l
•  Hladina hluku: 35 dB
•  Elektronické ovládání + displej
•  Rozměry (v x š x h): 1770 x 540 x 545 mm
•  Způsob přidělání dveří: pojezdy

ART 8811/A++

Jednodvéřová chladnička  
s výparníkem
•  Technologie 6. smysl FreshControl – udržuje 

potraviny déle čerstvé
•  StarLight – rovnoměrné LED osvětlení celého 

vnitřního prostoru
•  Roční spotřeba energie: 296 kWh
•  Využitelný objem chlad/mraz.: 264/32 l
•  Hladina hluku: 35 dB
•  Elektronické ovládání + displej
•  Rozměry (v x š x h): 1765 x 540 x 545 mm

ARZ 011/A+/7
Jednodvéřová chladnička  
s výparníkem
•  Technologie 6. smysl – udržuje potraviny 

déle čerstvé
•  StarLight – rovnoměrné LED osvětlení celého 

vnitřního prostoru
•  Roční spotřeba energie: 279 kWh
•  Využitelný objem chlad/mraz.: 260/30 l
•  Hladina hluku: 35 dB
•  Elektronické ovládání 
•  Rozměry (v x š x h): 1770 x 535 x 540 mm

ARG 749/A+/1

    VESTAVNÉ KOMBINOVANÉ CHLADNIČKY S MRAZNIČKOU – PŘÍMÉ CHLAZENÍ

22 990 Kč

24 990 Kč 21 990 Kč

28 990 Kč

21 990 Kč

28 990 Kč

Kombinovaná chladnička
•  Technologie 6. smysl FreshControl – udržuje 

ideální vlhkost a teplotu
•  StopFrost – beznámrazové řešení mrazničky
•  StarLight – rovnoměrné LED osvětlení celého 

vnitřního prostoru
•  Roční spotřeba energie: 235 kWh
•  Využitelný objem chlad/mraz.: 195/80 l
•  Hladina hluku: 35 dB
•  Elektronické ovládání
•  Rozměry (v x š x h): 1770 x 540 x 545 mm
•  Způsob přidělání dveří: pojezdy

ART 1176/A++ SF

Kombinovaná chladnička
•  Technologie 6. smysl – udržování déle 

čerstvých potravin
•  StarLight – rovnoměrné LED osvětlení celého 

vnitřního prostoru
•  Roční spotřeba energie: 235 kWh
•  Využitelný objem chlad/mraz.: 195/80 l
•  Hladina hluku: 35 dB
•  Elektronické ovládání
•  Rozměry (v x š x h): 1770 x 540 x 545 mm
•  Způsob přidělání dveří: pojezdy

ART 6611/A++
Kombinovaná chladnička
•  Roční spotřeba energie: 299 kWh
•  Využitelný objem chlad/mraz.: 195/80 l
•  Hladina hluku: 35 dB
•  Rozměry (v x š x h): 1770 x 540 x 545 mm
•  Způsob přidělání dveří: pojezdy

ART 6503/A+

    OSTATNÍ CHLADNIČKY

3 kg 143 kg 14

3,5 kg 19

6 kg 19 3,5 kg 19

3,5 kg 19
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Dvoudvéřová chladnička  
s mrazničkou
•  Roční spotřeba energie: 252 kWh
•  Využitelný objem chlad/mraz.: 178/42 l
•  Hladina hluku: 35 dB
•  Rozměry (v x š x h): 1441 x 540 x 545 mm

ART 380/A+

    OSTATNÍ CHLADNIČKY

15 490 Kč

16 590 Kč 15 390 Kč

14 490 Kč

Monoklimatická chladnička
•  Technologie 6. smysl – udržuje potraviny déle 

čerstvé
•  StarLight – rovnoměrné LED osvětlení celého 

vnitřního prostoru
•  Roční spotřeba energie: 146 kWh
•  Využitelný objem chlad.: 310 l
•  Hladina hluku: 37 dB
•  Elektronické ovládání 
•  Rozměry (v x š x h): 1765 x 540 x 535 mm

ARZ 009/A+/8
Jednodvéřová chladnička  
s výparníkem
•  Technologie 6. smysl – udržuje potraviny déle 

čerstvé
•  StarLight – rovnoměrné LED osvětlení celého 

vnitřního prostoru
•  Roční spotřeba energie: 218 kWh
•  Využitelný objem chlad/mraz.: 173/18 l
•  Hladina hluku: 36 dB
•  Elektronické ovládání 
•  Rozměry (v x š x h): 1221 x 540 x 550 mm

ARG 861/A+

16 990 Kč21 990 Kč

Jednodvéřová 
monoklimatická chladnička
•  Roční spotřeba energie: 132 kWh
•  Využitelný objem chlad.: 210 l
•  Hladina hluku: 35 dB
•  Rozměry (v x š x h): 1221 x 540 x 550 mm

ARG 733/A+/1

Jednodvéřová chladnička  
s výparníkem pod pracovní 
desku
•  Roční spotřeba energie: 183 kWh
•  Využitelný objem chlad/mraz.: 111/18 l
•  Hladina hluku: 38 dB
•  Rozměry (v x š x h): 815 x 596 x 545mm
•  Způsob přidělání dveří: SetmoPlus

ARG 913/A+
Jednodvéřová 
monoklimatická chladnička
•  Roční spotřeba energie: 118 kWh
•  Využitelný objem chlad.: 130 l
•  Hladina hluku: 39 dB
•  Rozměry (v x š x h): 872 x 540 x 545 mm
•  Způsob přidělání dveří: SetmoPlus

ARG 451/A+

2,5 kg 15

2 kg 14
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CHLADNIČKY / MRAZNIČKY / VINOTÉKY

Vinotéka pro dlouhodobé 
skladování vína
•  Roční spotřeba energie: 142 kWh
•  Využitelný objem: 83l
•  Kapacita: 36 láhví
•  Hlučnost: 42 dB
•  Vnitřní teplotní rozpětí: 6–18°C
•  Dřevěné poličky, nerezová rukověť
•  Klimatická třída: N
•  Provedení: nerez
•  Rozměry (v x š x h): 687 x 560 x 555 mm

Pozn. Není možno změnit otevírání dveří, dveře 
jsou pevně namontovány na pravou stranu (při 
pohledu zpředu).

Vinotéka pro dlouhodobé 
skladování vína
•  Roční spotřeba energie: 142 kWh
•  Využitelný objem: 83l
•  Kapacita: 36 láhví
•  Hlučnost: 42 dB
•  Vnitřní teplotní rozpětí: 6–18°C
•  Dřevěné poličky, integrované madlo
•  Klimatická třída: N
•  Provedení: nerez
•  Rozměry (v x š x h): 687 x 560 x 555 mm

Pozn. Není možno změnit otevírání dveří, dveře 
jsou pevně namontovány na pravou stranu (při 
pohledu zpředu).

ARC 227 ARC 229

Vinotéky Whirlpool  
zajišťují to nejlepší 
prostředí  
pro uchování vín.

Každý, kdo si váží chuti 
dobrého vína, bude rozumět 
významu jeho správného  
skladování. Vinotéky Whirlpool  
nabízí stejné ideální podmínky pro 
skladování vína, jako jsou ve vinárně. 
Zárověň umožňují možnost prezentace 
a přehledného uskladnění vín.

PERFEKTNÍ OCHRANA

•  Chladící systém vybavený ventilátorem zabezpečuje správnou  
teplotu a vlhkost.

•  Nastavitelné poličky umožňují správné skladování láhví. Do vinoté-
ky lze umístit až 36 láhví.

•  Antivibrační systém zabrání otřesům, které se přenáší z kompresoru.
•  Uhlíkový filtr eliminuje zápachy korkových zátek.
•  Skleněná dvířka jsou vybavena UV filtrem, který chrání obsah vino-

téky před UV zářením.
•  Dokonalý přehled vnitřního obsahu zabezpečuje neonové vnitřní 

osvětlení.
•  Dokonalý designový soulad se spotřebiči z řady Fusion a Ambient.

Vinotéka, ideální
řešení pro uskladnění kvalitního vína

    CHLADNIČKA

46 990 Kč

Jednodvéřová mraznička pod 
pracovní desku
•  Roční spotřeba energie: 190 kWh 

(0,52kWh/24h)
•  Využitelný objem chlad.: 94 l
•  Hladina hluku: 38 dB
•  Rozměry (v x š x h): 815 x 596 x 545 mm
•  Způsob přidělání dveří: SetmoPlus

AFB 828/A+

13 990 Kč

46 990 Kč

Jednodvéřová 
monoklimatická chladnička 
pod pracovní desku
•  Roční spotřeba energie: 120 kWh
•  Využitelný objem chlad.: 146 l
•  Hladina hluku: 37 dB
•  Rozměry (v x š x h): 815 x 596 x 545mm
•  Způsob přidělání dveří: SetmoPlus

ARZ 005/A+

13 990 Kč

    MRAZNIČKA

12 kg 24

CUBE
AMBIENT

CUBE
FUSION
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Vinotéka, ideální
řešení pro uskladnění kvalitního vína

VYSVĚTLIVKY IKON A FUNKCÍ

•  StopFrost. Přelomový systém StopFrost kumuluje 
námrazu na speciální desce / kolektoru v horní části 
mrazničky kombinované chladničky. Zabraňuje tak 
vytváření námrazy na vnitřních stěnách mrazničky 
a na samotných potravinách. Tím odstraňuje problém  
s pravidelným odmrazováním spotřebiče. Rozmrazení 
zabere jen 1 minutu a to pouze odmontováním 
kolektoru námrazy a jeho opláchnutím pod tekoucí 
vodou. Rozmrazování nebylo nikdy tak jenoduché!

•  Technologie 6. smysl – čerstvost a úspora energie. 
Díky unikátní technologii Whirlpool 6. smysl budou 
vaše potraviny vypadat, vonět a chutnat opravdu 
čerstvě delší dobu. Inteligentní senzory zajistí ty 
nejlepší podmínky pro skladování. Na rozdíl od běžných 
lednic, které chladí nepřetržitě, modely se 6. smyslem 
chladí jen ve chvílích, kdy je to nutné, díky čemuž jsou 
účinnější a šetrnější k životnímu prostředí.

•  6. smysl FreshControl. Unikátní technologie 
Whirlpool 6. smysl FreshControl monitoruje teplotu 
i vlhkost a udržuje tak nejlepší možné podmínky 
pro dlouhotrvající čerstvost jídla – vydrží čerstvé až 
čtyřikrát déle. 

•  Energetická třída. Kombinované chladničky 
s mrazničkou Whirlpool s označením A+++ nabízejí 
bezkonkurenční energetickou účinnost, která 
přináší úsporu energie až 50 % díky modernímu 
elektronickému rozhraní a kompresoru s proměnlivou 
rychlostí. Spotřebiče označené A++ přinášejí úsporu 
energie až 25 %.

•  Mrazicí výkon. Údaj o hmotnosti čerstvých potravin, 
které mraznička zmrazí za 24 hodin.

•  Odolnost po výpadku elektrického proudu. Údaj 
o schopnosti mrazničky zachovat potraviny v plně 
zmrazeném stavu i po výpadku elektrického proudu 
(v hodinách).

•  Systém Multiflow. Rovnoměrně distribuuje chladný 
vzduch po celém vnitřním prostoru chladničky 
a současně se senzory 6. smyslu FreshControl 
ho směřuje do těch prostorů, kam je třeba, čímž 
optimalizuje celkovou spotřebu energie.

•  Vnitřní ventilátor. Rovnoměrně distribuuje chladný 
vzduch po celém vnitřním prostoru chladničky a díky 
účinné filtraci udržuje vzduch hygienicky čistý.

•  Antibakteriální filtr pro dokonalou hygienu.  
Předejde množení bakterií a nepříjemným  
zápachům. Chladničky Whirlpool jsou vybaveny 
filtračním systémem vzduchu vyvinutým  
ve spolupráci se společností Microban®, která je 
jedničkou na trhu s antibakteriálními řešeními. Filtr  
se dá jednoduše každých šest měsíců vyměnit.

•  Vaše potraviny ve zcela novém světle. Systém 
osvětlení LED rovnoměrně osvětluje celý vnitřek 
chladničky. Osvětlení je jak atraktivní, tak účinné – díky 
němu snadno najdete, co hledáte. Světlo vydávané LED 
zářivkou je navíc dvakrát intenzivnější než světlo klasické 
žárovky a spotřebovává desetkrát méně energie.

•  Objemná zásuvka s dekorativním rozdělovačem. 
Velká, až 32-litrová zásuvka na ovoce a zeleninu. 
Vybrané modely jsou vybavené rozdělovačem – 
vyjímatelnou přepážkou.

•  Polička 2 v 1. Polička 2 v 1 představuje flexibilní řešení 
pro všechny vaše skladovací potřeby. Poličku můžete 
nahradit pokovovanou přihrádkou na láhve, která je 
perfektní pro chlazení a skladování vína.

•  Držák na láhve. Vybrané modely kombinovaných 
chladniček jsou vybavené elegantní nerezovou 
poličkou pro pohodlné uskladnění láhví a poskytují 
dostatečný prostor, kdykoliv ho potřebujete, a to bez 
zmenšení dostupného prostoru v poličkách.

•  XXL zásuvka v mrazničce. Mimořádně velká zásuvka 
v mrazničce kombinovaných chladniček je ideální 
pro velké kusy potravin, nebo jako prostorové řešení 
pro uskladnění nádob s potravinami různého tvaru 
a velikosti.

14 kg
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•  K zajištění správného větrání v případě, že dolní část skříňky pod troubou je zpředu 
uzavřená, doporučujeme ponechat v dolní části skříňky otvor s mřížkou (viz obr.). 
Kuchyňský nábytek, který je v přímém kontaktu se spotřebičem, musí být odolný 
vůči vysokým teplotám – min. 90°C (viz IEC 60 335-2-6).

*Nedoporučujeme instalovat troubu vedle chladničky či mrazničky.

min. 80

550

min 50

500

min. 50

583 + 2

min. 560

70-80

550

min.
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Pro samostatné trouby, instalace do komínu: 

AKZM 6600, 6620, 6630, 6540, 762, 764, 775, 8380, 8910 
AKP 244, 288, 458, 462, 472 
AKPM 6580 (údaje v závorce)

Instalace trouby pod pracovní desku

Pro samostatnou troubu (pod pracovní desku):

AKZ 6270
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560

550 min

595496
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0 

m
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Pro kombinovanou parní troubu: 

AMW 599 IXL

539

560

550 min

595448/493

20

38
537

3

8038
0 

m
in

6,3

Pro kombinovanou horkovzdušnou troubu: 

AMW 698 IXL

AKZ 6220, 6230, AKP 295, 461, 738, 742, 745, 7460

AKZ 6220, 6230, 6270  
AKP 295, 461, 738, 742, 745, 7460
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TECHNICKÉ NÁKRESY

V A R N É  D E S K Y

(5
6)

590 

5108(6)

40

560

490R. 8

Instalace varné desky

Při instalaci varné desky je nutno kvůli správné ventilaci 
ponechat mezi korpusem a deskou tyto mezery.

ACM 8512, 938 
ACM 8510 (údaje v závorce)
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ACM 355, 802, 808, 822, 836, 843, 
847, 918, 920, 928, 932 
ACM 845 (údaje v závorce)

GOA 6423, 6425, GOA 6415, GOR 6416 
GOS 6413 (údaje v závorkách)
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GMF 7522 AKM 528
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AKM 226, 260
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ACM 712 
AKT 352, 316 (údaj v závorkách)

(pro umístění 2 či více desek Domino 
vedle sebe je nutnou použít lištu)
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R.8

AKT 301 
(pro umístění 2 či více desek Domino 
vedle sebe je nutnou použít lištu)

288

38
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0
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0
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7

AKT 315, 310 
(pro umístění 2 či více desek Domino 
vedle sebe je nutnou použít lištu)
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0
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7

AKR 331, 351, 360, 362
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0
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0
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4
V A R N É  D E S K Y
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553

140

455

391

356

95(120)

595535
8

20

445

5,5

560

450
m

in

550 min

8

AMW 808, 831, 836, 850 
AMW 505 (údaje v závorce)

(platí pro zabudování do komínové skříňky nad jinou skříňku,  
nikoliv nad jiný spotřebič)

min. 550 

50 

spotřebič
(trouba, chladnička, ...)

mikrovlnná
trouba

(kompaktní spotřebič)

skříňka

skříňka

AMW 715, 808, 836, 850
(při zabudování do komínové skříňky nad jiný spotřebič, nákres lze 
použít i pro zabudování nad jinou skříňku)
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AMW 715

AMW 140, 1401 
AMW 1601 (údaje v závorce)
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M I K R O V L N N É  T R O U B Y
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* supporto macchina con  carrello estraibile
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TECHNICKÉ NÁKRESY
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*Chladničku nedoporučujeme instalovat vedle trouby
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*Chladničku nedoporučujeme instalovat vedle trouby
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MONTÁŽNÍ POSTUPY A SCHÉMATA

•  nastavovacími nožičkami postavte spotřebič do vo-
dorovné polohy

•  spotřebič umístěte na místo v kuchyňské lince

1

•  krycí dvířka umístěte na kon-
zolu

•  na připravené šrouby umís-
těte držáky dveří a odstraňte 
ochranný papír z oboustranné 
lepicí pásky

•  tlakem přilepte krycí dveře 
na držáky

3

•  z vnitřní strany zafixujte 
pomocí šroubů držáky dveří

•  při fixaci dveří demontujte 
montážní konzolu

4

•  excentrickými šrouby nastavte 
krycí dveře tak, aby byly v jedné 
linii s dveřmi vedlejších skříněk

•  nastavení fixujte dotáhnutím 
montážních šroubů

5

Pro chladničky ARZ 005/A+, ARG 913/A+ a mrazničku AFB 828/A+

2
•  na spodní hranu dveří namon-

tujte montážní konzolu pro 
uchycení krycích dveří

•  hrana konzoly musí být v jedné 
rovině s hranami dveří vedlej-
ších skříněk

• při výšce soklu 100 mm (výška pracovní desky 820 mm)
• při výšce soklu 150 mm (výška pracovní desky 870* mm)
• namontujte větrací mřížku a krycí sokl

•  při výšce soklu nad 100 mm (výška pracovní 
desky 820 mm)

•  při výšce soklu nad 150 mm (výška pracovní 
desky 870* mm)

•  pro správnou montáž je potřebné vyřezat 
otvor pro namontování větrací mřížky

6 7 8

• přišroubujte spotřebič k pracovní desce kuchyňské linky

M O N Tá Ž Z áV Ě S Ů „S E T M O P LU S“

N A S TAV E N Í  D V Í Ř E K P R OT I  V E D L E J Š Í M S K Ř Í Ň K áM

N A S T A V E N Í  S K L O N U  D V Í Ř E K M O N Tá Ž V Ě T R AC Í  M Ř Í Ž KY
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MONTÁŽNÍ POSTUPY A SCHÉMATA

A

B C

D

1

2

•  rozměry skříňky musí odpovídat rozměrům 
spotřebiče (viz rozměrové náčrty pro jednotlivé 
modely)

•  spotřebič umístěte do vodorovně posta-
vené skříňky

3

•  na hranu dveří chladničky namontujte držáky posuvných 
lišt

4

•  do držáku zasuňte posuvnou 
lištu a přišroubujte ji ke dve-
řím skříňky (A)

•  zafixujte chladničku 
do skříňky v horní části (B), 
o bok skříně (C), v dolní části 
skříně (D)

5

•  vyrovnejte vzdálenost dveří skříně chladničky s ostatním 
nábytkem

•  zafixujte držáky posuvných lišt

6

•  obj. číslo: 4819 310 39255

•  Namontujte krytky montážních otvorů
•  Namontujte sokl chladničky

7

KO N S T R U KC E S K Ř Í Ň KY P R O M O N Tá Ž C H L A D N I Č KY M O N Tá Ž N Í  S A DA D V E Ř Í

•  dostatečné větrání přes sokl linky
•  odvětrávání zadní stěnou
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

kód popisek doporučená 
cena (vč. DPH)

AVM 305
480131000085

Crisp talíř 
průměr 30,5 cm / hloubka 2,5 cm 685 Kč

AVM 190
480131000081

Crisp talíř na koláč
průměr 19 cm / hloubka 5,7 cm 674 Kč

AVM 141
481949878366 Držák talíře Crisp 170 Kč

STM 006
482000006222 Parní hrnec kulatý 1,5 l 291 Kč

E L E K T R I C K É T R O U BY

kód popisek doporučená cena 
(vč. DPH)

GR 13
481010635612

Mřížka na grilování
AKZM 6600 IXL, 6620 IXL, 6630 IXL, 6540 IXL, 8380 IXL, 
AKZ 6270 IX

130 Kč

GR 131
481010657433

Mřížka na grilování 
AKZ 6230 S/IX/WH/NB, AKP 7460 IX, 295 NA/JA 165 Kč

FPB 13
481010640956

Hluboký plech (28 mm) - smaltovaný černý
AKZM 6600 IXL 550 Kč

FPB 23
481010657928

Hluboký plech (40 mm) - smaltovaný černý
AKZM 6620 IXL, 6630 IXL, 6540 IXL, 8380 IXL 415 Kč

FPB 24
481010657936

Hluboký plech (40 mm) - smaltovaný černý
AKZ 6230 S/IX/WH/NB, AKP 7460 IX, 295 NA/JA 325 Kč

BTB 13
481010640958

Mělký plech (16 mm) - smaltovaný černý
AKZM 6600 IXL 550 Kč

BTB 23
481010657929

Mělký plech (20 mm) - smaltovaný černý 
AKZM 6620 IXL, 6630 IXL, 8380 IXL 385 Kč

BTB 24
481010657937

Mělký plech (20 mm) - smaltovaný černý 
AKZ 6230 S/IX/WH/NB, AKP 7460 IX, 295 NA/JA 275 Kč

FPG 23
481010674817

Hluboký plech - smaltovaný šedý
AKZ 6270 IX 770 Kč

BTG 23
481010674818

Mělký plech - smaltovaný šedý
AKZ 6270 IX 720 Kč

SLP 232
481010640987

Výsuvné kolejničky na 1 plech  (nacvakávací)
AKZM 6600, 6620, 6630, 8380; AKZ 6270, 6230;  
AKP 7460, 295

660 Kč

SLF 234
484000001147

Výsuvné kolejničky na 3 plechy (2 částečně + 1 plně)
AKZM 8910, 8380, 6600, 6630, 6620, 6540, 764, 775, 762; 
AKPM 6580

2 400 Kč

SLF 133
481010640995

Výsuvné kolejničky na 3 plechy (nacvakávací)
AKZM 6600 IXL 1 450 Kč

KAG 31
481931018468

Set panelů katalytického čištění
AKP 462 IX, 461 IX/WH/NB, 472 IX, 458 IX 1 050 Kč

KAG 35
484000000270

Set panelů katalytického čištění
AKZM 8910, 8380, 6600, 6630, 6620, 6540, 764, 775, 762; 
AKPM 6580

1 035 Kč

M I K R O V L N N É T R O U BY

BTG 23

STM 006

FP
B 23

ilu
str
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

Další příslušenství lze nalézt a objednat na 
www.whirlpool.cz, 

případně na tel. +420 840 11 13 13

kód popisek doporučená cena 
(vč. DPH)

AKB 000
484000001058

Uhlíkový filtr pro odsavače par
AKR 747 IX, 749 IX/WH/NB 790 Kč

AMC 060
480122101718

Uhlíkový filtr pro odsavače par
AKR 551 JA/NA 356 Kč

CHF 303
481281718532

Uhlíkový filtr pro odsavače par
AKR 606 IX 371 Kč

AMC 027
481248048217

Uhlíkový filtr pro odsavače par
AKR 666 IX, 981 IX, 686 IX, 951/1 IX, 757 IX, 471 IX, 
759 IX, 758 IX, 474 IX

690 Kč

CFW 020 B
480181700586

Uhlíkový filtr pro odsavače par 
AKR 891 IX, 861 IX, 666 IX, 981 IX, 686 IX, 951/1 IX, 
757 IX, 759 IX, 758 IX, 474 IX

1 010 Kč

CHF 289 B
480181701006

Uhlíkový filtr pro odsavače par
AKR 420 IX/ME/WH/NB, 520 WH 212 Kč

FAC 539
481281718524

Uhlíkový filtr pro odsavače par
AKR 916 IX, 701 IX, 648 IX 180 Kč

FAT 150
481281718526

Uhlíkový filtr pro odsavače par
AKR 891 IX, 951/1 IX 547 Kč

FAC 309
481281718529

Uhlíkový filtr pro odsavače par
AKR 981 IX 237 Kč

FIL 950
480122101517

Uhlíkový filtr pro odsavače par
AKR 808 BG 1 650 Kč

FAT 190
481281718523

Uhlíkový filtr pro odsavače par
AKR 420 IX/ME/WH/NB 435 Kč

480122101279
Držák uhlíkového filtru
AKR 891 IX, 861 IX, 666 IX, 981 IX, 686 IX, 951/1 IX, 
757 IX, 759 IX, 758 IX, 474 IX

160 Kč

481231038959
Plastový bajonetový šroub (nutno koupit 2 ks)
AKR 891 IX, 861 IX, 666 IX, 981 IX, 686 IX, 951/1 IX, 
757 IX, 759 IX, 758 IX, 474 IX

34 Kč

O D S AVAČ E PA R
CHF303

ilustrační  foto
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KB

 0
00

KAG 31

AVM 141

GR 131

AVM
 19 0

SLP 232

Při první instalaci na recirkulaci u modelů AKR 891,861,953,951/1,799,966,666,981,686 nutno dokoupit:
1x držák uhlíkového filtru 
2x plastový bajonetový šroub



sivres 
KONTAKT SPOLEČNOSTI WHIRLPOOL SE ZÁKAZNÍKEM NEKONČÍ KOUPÍ SPOTŘEBIČE
Proto vám přinášíme program In�niti, kde si můžete zakoupit:

5letý kontrakt na plný servis     nebo                    8letý servisní kontrakt 
                                                                                           na náhradní díly.

CO JAKO ZÁKAZNÍK ZÍSKÁTE?
1. Jistotu, že nebudete mít 5 let žádná vydání na opravy a náhradní díly nebo 8 let žádné
náklady na náhradní díly.
2. Spolehlivost originálních náhradních dílů se zárukou, že opravy provedou školení
technici Whirlpool.
3. Pohodlí jediného telefonního čísla, na které stačí zavolat, aby žádost o servisní
návštěvu byla přijata.
Doba platnosti kontraktu začíná datem koupě spotřebiče.

Infolinka: +420 840 111 313

Fax: +420 251 564 055

Servisní linka: +420 840 111 312

Internet: www.whirlpool.cz

E-mail: prague_recepce@whirlpool.com

ŠETŘETE VÁŠ ČAS – registrujte požadavek na opravu on-line

www.whirlpool.cz/servis/oprava

Recyklační poplatek
Ceny zde uvedené jsou včetně DPH a není v nich zahrnut recyklační příspěvek. Od 1.4.2015 je výše recyklačního 
příspěvku (RP) stanovena pro chlazení 193,60 Kč včetně DPH, pro pračky, sušičky, myčky a trouby 68,97 Kč vč. DPH. Pro 
mikrovlnné trouby a odsavače činí výše poplatku 15,61 Kč vč. DPH a pro varné desky a kávovary 3,51 Kč vč. DPH. Ceny 
zde jsou pouze informativní. Výše prodejních cen je stanovena jednotlivými prodejci. Změny technických parametrů 
vyhrazeny bez upozornění. Image obrázky nemusí vždy odpovídat sortimentu určenému pro Českou republiku.

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 8 LET
NA NÁHRADÍ DÍLY
POSTUP A PRAVIDLA PRO ZÍSKÁNÍ PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY
1. zaplaťte příslušnou částku za prodlouženou záruku In©nity
2. vyfoťte či naskenujte doklad o zakoupení spotřebiče
3. vyplňte formulář na adrese
www.whirlpool.cz/servis/in�niti
4. po úplném vyplnění a odeslání formuláře obdržíte informační email
5. do 28 dnů obdržíte certi©kát prodloužené záruky na uvedený email

   
   
   Na adresu formuláře se můžete dostat 
   i naskenováním QR kódu z chytrých telefonů.

V případě dotazů či nejasností kontaktujte naši zákaznickou linku
na tel.: 840 111 313 nebo emailem na prague_recepce@whirlpool.com

Whirlpool CR spol. s.r.o.
Radlická 3201/14, 150 00 Praha 5

www.whirlpool.cz Cílem projektu Dětský čin roku je upozornit  
na dobré skutky dětí, mluvit o nich a tím podporovat děti  
v konání dobra. Projekt probíhá pod záštitou Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR a primátora hlavního 

města Prahy, hlavním partnerem je společnost Whirlpool CR.
Projekt Dětský čin roku oslavil v loňském roce jubileiní již  

10. výročí a za dobu své existence se do něj zapojilo několik 
tisíc dětí, které prostřednictvím svých skutků a příběhů 

dokázaly, že jim pomoc ostatním není lhostejná.
Více na www.detskycinroku.cz

2014

INFOLINKA 840 111 313


