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Absolute termékcsalád
Kiváló teljesítmény, letisztult megjelenés
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AKZM 8480 S

Szaténezüst üveg felület, finoman csukódó sütőajtó, 6. Érzék funkció 
6 ételkategóriára, MF16 PIROLITIKUS öntisztítású elektromos sütő, „A+” 
energiaosztály, elektronikus hőmérséklet szabályozás, Absolute D1 kijelző 

(piktogramos), speciális funkciók (6. Érzék sütési programok 6 ételkategóriára: 
csőben sültek, húsok, XXL méretű hússütés, kenyér, pizza, sütemény/tortafélék; 

melegen tartás, kelesztés, ECO hőlégbefúvás), hagyományos funkciók (gyors 
előmelegítés, alsó-felső sütés, grill, turbo grill), teleszkópos sütősín (2 szintes), 
Ready2Cook funkció, Cook3 funkció, hűtőventilátor, nagyteljesítményű grill 

fűtőtest, 73 liter, max. 3,65 kW, Absolute design
Beépítési méretek: 58,5x56x55 cm

159 900 Ft

AKZM 8480 NB

Fekete üveg felület, finoman csukódó sütőajtó, 6. Érzék funkció 
 6 ételkategóriára, MF16 PIROLITIKUS öntisztítású elektromos sütő, „A+” 
energiaosztály, elektronikus hőmérséklet szabályozás, Absolute D1 kijelző 

(piktogramos), speciális funkciók (6. Érzék sütési programok 6 ételkategóriára: 
csőben sültek, húsok, XXL méretű hússütés, kenyér, pizza, sütemény/tortafélék; 

melegen tartás, kelesztés, ECO hőlégbefúvás), hagyományos funkciók (gyors 
előmelegítés, alsó-felső sütés, grill, turbo grill), teleszkópos sütősín (2 szintes), 

Ready2Cook funkció, Cook3 funkció, hűtőventilátor, nagyteljesítményű grill 
fűtőtest, 73 liter, max. 3,65 kW, Absolute design

Beépítési méretek: 58,5x56x55 cm

159 900 Ft

AMW 506/NB

Ujjlenyomatmentes, fekete üvegfelület, 40 liter űrtartalom,  
6. Érzék funkciók, mikrohullám teljesítmény (900W), CRISP, GRILL (1600W), 

digitális és piktogramos kijelző (fehér karakterszín), inox fogantyú,  
3D melegítés, JET Start, JET Defrost, automatikus funkciók, 

beprogramozott automatikus receptek, lenyíló tükrös üvegajtó, 
gyermekzár, Absolute design

164 900 Ft

AMW 730/SD

Szaténezüst üveg felület, 31 liter űrtartalom, 6. Érzék funkciók, mikrohullám 
teljesítmény (1000W), CRISP, GRILL (800W), digitális kijelző (fehér karakterszín), 
3D melegítés, JET Start, JET Defrost, automatikus funkciók, puhítás/olvasztás, 

beprogramozott automatikus receptek, teherbíró, lenyíló tükrös üvegajtó, 
gyermekzár, Absolute design

Beépítési méretek: 38x56x55 cm

129 900 Ft

AMW 730/IX

Ujjlenyomatmentes inox, 31 liter űrtartalom, 
6. Érzék funkciók, mikrohullám teljesítmény (1000W), CRISP, GRILL (800W), 

digitális kijelző (fehér karakterszín), 3D melegítés, JET Start, JET Defrost, 
automatikus funkciók, puhítás/olvasztás, beprogramozott automatikus 
receptek, teherbíró, lenyíló tükrös üvegajtó, gyermekzár, Absolute design

Beépítési méretek: 38x56x55 cm

129 900 Ft

AKZM 8480 IX

Ujjlenyomatmentes inox, finoman csukódó sütőajtó (4 rétegű üveg),  
6. Érzék funkció 6 ételkategóriára, MF16 PIROLITIKUS öntisztítású elektromos 

sütő, „A+” energiaosztály, elektronikus hőmérséklet szabályozás, Absolute 
D1 kijelző (piktogramos), speciális funkciók (6. Érzék sütési programok 6 
ételkategóriára: csőben sültek, húsok, XXL méretű hússütés, kenyér, pizza, 

sütemény/tortafélék; melegen tartás, kelesztés, ECO hőlégbefúvás), hagyományos 
funkciók (gyors előmelegítés, alsó-felső sütés, grill, turbo grill), teleszkópos 
sütősín (2 szintes), Ready2Cook funkció, Cook3 funkció, hűtőventilátor, 
nagyteljesítményű grill fűtőtest, 73 liter, max. 3,65 kW, Absolute design

Beépítési méretek: 58,5x56x55 cm

159 900 Ft

AKZM 8480 WH

Fehér üveg felület, finoman csukódó sütőajtó, 6. Érzék funkció  
6 ételkategóriára, MF16 PIROLITIKUS öntisztítású elektromos sütő, „A+” 
energiaosztály, elektronikus hőmérséklet szabályozás, Absolute D1 kijelző 

(piktogramos), speciális funkciók (6. Érzék sütési programok 6 ételkategóriára: 
csőben sültek, húsok, XXL méretű hússütés, kenyér, pizza, sütemény/tortafélék; 

melegen tartás, kelesztés, ECO hőlégbefúvás), hagyományos funkciók (gyors 
előmelegítés, alsó-felső sütés, grill, turbo grill), teleszkópos sütősín (2 szintes), 

Ready2Cook funkció, Cook3 funkció, hűtőventilátor, nagyteljesítményű grill 
fűtőtest, 73 liter, max. 3,65 kW, Absolute design

Beépítési méretek: 58,5x56x55 cm

159 900 Ft

AMW 506/IX

Ujjlenyomatmentes inox, üvegfelület, 40 liter űrtartalom,  
6. Érzék funkciók, mikrohullám teljesítmény (900W), CRISP, GRILL (1600W), 

digitális és piktogramos kijelző (fehér karakterszín), inox fogantyú,  
3D melegítés, JET Start, JET Defrost, automatikus funkciók, 

beprogramozott automatikus receptek, lenyíló tükrös üvegajtó, 
gyermekzár, Absolute design

164 900 Ft

AMW 730/NB

Fekete üveg felület, 31 liter űrtartalom, 
6. Érzék funkciók, mikrohullám teljesítmény (1000W), CRISP, GRILL (800W), 

digitális kijelző (fehér karakterszín), 3D melegítés, JET Start, JET Defrost, 
automatikus funkciók, puhítás/olvasztás, beprogramozott automatikus 
receptek, teherbíró, lenyíló tükrös üvegajtó, gyermekzár, Absolute design

Beépítési méretek: 38x56x55 cm

129 900 Ft

AMW 730/WH

Fehér üvegfelület, 31 liter űrtartalom, 
6. Érzék funkciók, mikrohullám teljesítmény (1000W), CRISP, GRILL (800W), 

digitális kijelző (fehér karakterszín), 3D melegítés, JET Start, JET Defrost, 
automatikus funkciók, puhítás/olvasztás, beprogramozott automatikus 
receptek, teherbíró, lenyíló tükrös üvegajtó, gyermekzár, Absolute design

Beépítési méretek: 38x56x55 cm

129 900 Ft

AMW 9605/IX

Ujjlenyomatmentes inox, 40 liter űrtartalom, 6. Érzék funkciók,  mikrohullám 
teljesítmény (900W), HŐLÉGBEFÚVÁS (1200W), CRISP, GRILL (1600W), digitális 
és piktogramos kijelző (fehér karakterszín), inox fogantyú, 3D melegítés, JET 

Start, JET Defrost, automatikus funkciók, beprogramozott automatikus 
receptek,  lenyíló tükrös üvegajtó, gyermekzár, Absolute design

Beepitesi meretek: 45x56x55 cm

159 900 Ft
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AKZ9 6270 IX

Ujjlenyomatmentes inox, finoman csukódó sütőajtó,  
6. Érzék funkció 6 ételkategóriára, MF16+ elektromos sütő, 

„A+” energiaosztály, elektronikus hőmérséklet szabályozás, Absolute D1 
kijelző (piktogramos), speciális funkciók (6. Érzék sütési programok  

6 ételkategóriára: rakott tészták, húsfélék, kenyér, pizza, Maxi sütés (+2,5 kg), 
sütemény/tortafélék),  pirolitikus sütőtisztítás, teleszkópos sütősín (1 szintes), 
Ready2Cook funkció, hűtőventilátor, nagyteljesítményű grill fűtőtest, 73 liter, 

max. 3,65 kW
Beépítési méretek: 45x56x55 cm

139 900 Ft

AKZ9 6230 NB

Fekete készülékszín, finoman csukódó sütőajtó, 6. Érzék funkció  
6 ételkategóriára, MF16+ elektromos sütő, „A+” energiaosztály, elektronikus 

hőmérséklet szabályozás, Absolute D1 kijelző (piktogramos), speciális 
funkciók (6. Érzék sütési programok 6 ételkategóriára: rakott tészták, húsfélék, 

kenyér, pizza, Maxi sütés (+2,5 kg), sütemény/tortafélék), katalitikus panelek, 
teleszkópos sütősín (1 szintes), Ready2Cook funkció, hűtőventilátor, 

nagyteljesítményű grill fűtőtest, 73 liter, max. 3,65 kW
Beépítési méretek: 58,5x56x55 cm

119 900 Ft

AKZ9 6230 IX

Ujjlenyomatmentes inox, finoman csukódó sütőajtó,  
6. Érzék funkció 6 ételkategóriára, MF16+ elektromos sütő,  

„A+” energiaosztály, elektronikus hőmérséklet szabályozás, Absolute D1 kijelző 
(piktogramos), speciális funkciók (6. Érzék sütési programok 6 ételkategóriára: 
rakott tészták, húsfélék, kenyér, pizza, Maxi sütés (+2,5 kg), sütemény/tortafélék), 

katalitikus panelek, teleszkópos sütősín (1 szintes), Ready2Cook funkció, 
hűtőventilátor, nagyteljesítményű grill fűtőtest, 73 liter, max. 3,65 kW

Beépítési méretek: 28,5x56x55 cm

119 900 Ft

AMW 439/NB

Fekete készülékszín, 22 liter űrtartalom, mikrohullám teljesítmény (750W), 
CRISP és GRILL (700W) funkció, gombos ajtónyitás, 

oldalra nyíló üvegajtó, digitális kijelző (fehér karakterszín), 
3D melegítés, JET Start, JET Defrost, gyermekzár

Beépítési méretek: 36,2x56x30 cm

104 900 Ft

AMW 439/IX

Ujjlenyomatmentes inox, 22 liter űrtartalom, mikrohullám teljesítmény 
(750W), CRISP és GRILL (700W) funkció, gombos ajtónyitás, oldalra nyíló 
üvegajtó, digitális kijelző (fehér karakterszín), 3D melegítés, JET Start, JET 

Defrost, gyermekzár
Beépítési méretek: 36,2x56x30 cm

104 900 Ft

AMW 423/IX

Ujjlenyomatmentes inox, 22 liter űrtartalom, mikrohullám teljesítmény 
(750W), gombos ajtónyitás, oldalra nyíló üvegajtó, digitális kijelző (fehér 

karakterszín), 3D melegítés, JET Start, JET Defrost, gyermekzár
Beépítési méretek: 36,2x56x30 cm

87 900 Ft

AKZ9 6230 S

Szaténezüst készülékszín, finoman csukódó sütőajtó, 6. Érzék funkció  
6 ételkategóriára, MF16+ elektromos sütő, „A+” energiaosztály, elektronikus 

hőmérséklet szabályozás, Absolute D1 kijelző (piktogramos), speciális 
funkciók (6. Érzék sütési programok 6 ételkategóriára: rakott tészták, 

húsfélék, kenyér, pizza, Maxi sütés (+2,5 kg), sütemény/tortafélék), katalitikus 
panelek, teleszkópos sütősín (1 szintes), Ready2Cook funkció, hűtőventilátor, 

nagyteljesítményű grill fűtőtest, 73 liter, max. 3,65 kW
Beépítési méretek: 58,5x56x55 cm

124 900 Ft

AKZ9 6230 WH

Fehér készülékszín, finoman csukódó sütőajtó, 6. Érzék funkció  
6 ételkategóriára, MF16+ elektromos sütő, „A+” energiaosztály, 

elektronikus hőmérséklet szabályozás, Absolute D1 kijelző (piktogramos), 
speciális funkciók (6. Érzék sütési programok 6 ételkategóriára: rakott tészták, 

húsfélék, kenyér, pizza, Maxi sütés (+2,5 kg), sütemény/tortafélék), katalitikus 
panelek, teleszkópos sütősín (1 szintes), Ready2Cook funkció, hűtőventilátor, 

nagyteljesítményű grill fűtőtest, 73 liter, max. 3,65 kW
Beépítési méretek: 58,5x56x55 cm

119 900 Ft

AKZ9 6220 IX

Ujjlenyomatmentes inox finoman csukódó sütőajtó,  
6. Érzék funkció 6 ételkategóriára, MF16+ elektromos sütő,  

„A+” energiaosztály, elektronikus hőmérséklet szabályozás, Absolute 
D1 kijelző (piktogramos), speciális funkciók (6. Érzék sütési programok 6 

ételkategóriára: rakott tészták, húsfélék, kenyér, pizza, Maxi sütés  
(+2,5 kg), sütemény/tortafélék), SmartClean sütőtisztítás, zománcozott, sík 

oldalfalú sütőbelső, teleszkópos sütősín (1 szintes), Ready2Cook funkció, 
hűtőventilátor, nagyteljesítményű grill fűtőtest, 73 liter, max. 3,65 kW

Beépítési méretek: 58,5x56x55 cm

109 900 Ft

Különleges tulajdonságok 

 
Az egyedülálló CrispTM funkció és  
a CrispTM tál együttes használatával  
a mikrohullámú sütőben is készíthető  
ropogós pizza, sült csirke vagy sült krumpli is!
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AKP 7460 IX

Ujjlenyomatmentes inox, finoman csukódó sütőajtó, 
MF8+ elektromos sütő, “A” energiaosztály, beállítható hőmérséklet tartomány 
(50-250°C), digitális kijelző, süllyeszthető kezelőgombok, katalitikus panelek, 
teleszkópos sütősín (1 szintes), hűtőventilátor, nagyteljesítményű grill fűtőtest, 

65 liter, max. 3,65 kW, Absolute design
Beépítési méretek: 58,5x56x55 cm

94 900 Ft

AKP 745 IX

Ujjlenyomatmentes inox, MF8+ elektromos sütő, SmartCleanTM 
(hidrolitikus) sütőtisztítás,  „A” energiaosztály, beállítható hőmérséklet 

tartomány (50-250°C), digitális kijelző, süllyeszthető kezelőgombok, 
teleszkópos sütősín (1 szintes), hűtőventilátor, nagyteljesítményű  

grill fűtőtest, 65 liter,max. 3,2 kW, Absolute design
Beépítési méretek: 58,5x56x55 cm

89 900 Ft

AKP 745 NB/ WH

Fekete, fehér készülékszín, MF8+ elektromos sütő, SmartCleanTM 
(hidrolitikus) sütőtisztítás, „A” energiaosztály, beállítható hőmérséklet 

tartomány (50-250°C), digitális kijelző, süllyeszthető kezelőgombok, 
teleszkópos sütősín (1 szintes), hűtőventilátor, nagyteljesítményű  

grill fűtőtest, 65 liter,max. 3,2 kW, Absolute design
Beépítési méretek: 58,5x56x55 cm

89 900 Ft

OAS KC8V1 BLG

Fekete, MF8 gőz-funkciós sütő,  „A+” energiaosztály,  
pushpush gomb vezérlés, katalitikus öntisztító falak, teleszkópos  

sín szett, 2 rétegű ajtó, 71 liter, max. 2.9 kW
Beépítési méretek: 58,5x56x56 cm

99 900 Ft

További termékeink

OAS KN8V1 IX

Inox, MF8 gőz-funkciós sütő,  „A+” energiaosztály, pushpush gomb vezérlés, 
teleszkópos sín szett, 2 rétegű ajtó, 71 liter, max. 2.9 kW

Beépítési méretek: 58,5x56x56 cm

99 900 Ft

OAS KP8V1 IX

Inox, MF8 gőz-funkciós sütő, „A+” energiaosztály, PIROLITIKUS öntisztítás, 
pushpush gomb vezérlés, teleszkópos sín szett, 3 rétegű ajtó, 71 liter, max. 3.3 kW

Beépítési méretek: 58,5x56x56 cm

114 900 Ft
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SMP 658C/BT/IXL

Új generációs „SmartCook Premium” beépíthető indukciós főzőlap, 65 cm 
széles, elöl élcsiszolt kivitel,  iXelium™ üvegkerámia felülettechnológia,  

8 indukciós, a teljes felületen összekapcsolható főzőzóna (FlexiFull),  
6. Érzék menűrendszer 10 ételfajtához, speciális funkciók, beállítható időzítés 

(timer) és főzési idő programozás, 18 fokozat + Booster, digitális kijelző
Kivágási méretek: 56x48 cm

249 900 Ft

SMO 654 OF/BT/IXL

Új generációs „SmartCook” beépíthető indukciós főzőlap, 65 cm széles, 
élcsiszolt kivitel, iXelium™ üvegkerámia felülettechnológia, 4 indukciós (ebből 

két duplazónás) főzőzóna, vízszintesen összekapcsolható főzőzónák hátul 
(FlexiMax), érintőszenzoros és zónánkénti csúszóérintős (slider) kezelés,  

18 fokozat + EcoBooster lehetőség,  digitális kijelző,  
6. Érzék speciális funkciók (főzőzónától függően)

Kivágási méretek: 56x48 cm

169 900 Ft

SMO 658C/BT/IXL

Új generációs „SmartCook” beépíthető indukciós főzőlap, 65 cm széles, 
élcsiszolt kivitel, iXelium™ üvegkerámia felülettechnológia, 8 indukciós 

főzőzóna, összekapcsolható zónák vízszintesen és függőlegesen (FlexiZone), 
érintőszenzoros és zónánkénti csúszóérintős (slider) kezelés,  

6. Érzék speciális funkciók (főzőzónától függően)
Kivágási méretek: 56x48 cm

199 900 Ft

SMC 654 F/BF

Új generációs „SmartCook” beépíthető indukciós főzőlap,  
65 cm széles, keret nélküli kivitel, 4 indukciós (ebből két duplazónás) 

főzőzóna, baloldalon függőlegesen összekapcsolható főzőzónák (FlexiSide), 
érintőszenzoros és zónánkénti csúszóérintős (slider) kezelés, 18 fokozat  

+ Booster lehetőség, digitális kijelző, 6. Érzék speciális  
funkciók (főzőzónától függően) 

Kivágási méretek: 56x49 cm

139 900 Ft

  Ismerje meg a főzés új korszakát 
    a Whirlpool SmartCook főzőlapjaival!

Indukciós főzőlapok

SMP 9010 C/NE/IXL

„SmartCook” indukciós főzőlap, 86 cm, keret nélküli, iXelium™ üvegkerámia 
felület, 10 indukciós, a teljes felületen összekapcsolható főzőzóna, és két 
különálló zóna, érintőszenzoros és központi slider kezelés, 18-fokozat  

+ Booster lehetőség, digitális kijelző, 6. Érzék menürendszer 10 ételfajtához, 
speciális funkciók, beállítható időzítés és főzési idő programozás

Kivágási méretek 84x49 cm

379 900 Ft

WVH 92 K

Önálló, slider vezérlésű indukciós főzőlap beépített elszívóval, 90 cm, 
Power Management, 4 főzőzóna, digitális kijelző, időzítés, maradékhő kijelzés, 

Booster 4 zónához (max. 3 kW), gyermekzár, max. teljesítmény 7,4 kW,  
630 m3/h elszívó teljesítmény, 62 dB(A) zajszint, fekete aluminium zsírszűrő.

Beépítési méretek: 80,7x49,2 cm

449 900 Ft

*Egyes modelleinknél a Smart Sense funkció eltérő lehet

Eltérő méretű és formájú edényeit mostantól 
szabadon mozgathatja a főzőlap teljes felületén 
köszönhetően a Flexifull kialakításnak! Keresse 
Flexiside, Fleximax és Flexifull modelleinket!

A smart érzékelők automatikusan beállítják az 
ideális hőmérsékletet az egyes receptekhez, így 
garantálva a mindig tökéletes végeredményt.*
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WF SO377 NE/IXL

Zónánkénti premium slider vezérlésű indukciós főzőlap, 77 cm, elöl 
élcsiszolt, iXelium™ üvegkerámia felület, 4 főzőzóna, 18 fokozat +Booster, 

beállítható időzítés, French Plaque, FLexi Ovi, 6. Érzék automatikus  
funkciók, Power Management

Kivágási méretek: 75x48 cm

159 900 Ft

WL S2260 NE

Zónánkénti premium slider vezérlésű indukciós főzőlap, 60 cm széles, 
4 főzőzóna, 18 fokozat +Booster lehetőség, programozható időzítés, FLexi 

Oval, Connectivity, 6. Érzék automatikus funkciók,  
Power Management

Kivágási méretek: 56x48 cm

139 900 Ft

WL S3777 NE

Zónánkénti premium slider vezérlésű indukciós főzőlap, 77 cm széles,  
18 fokozat +Booster lehetőség, programozható időzítés, FLexi Oval,  

6. Érzék automatikus funkciók, Power Management
Kivágási méretek: 75x48 cm

139 900 Ft

WF S2765 NE/IXL

Zónánkénti premium slider vezérlésű indukciós főzőlap, 65 cm széles, 
iXelium™ üvegkerámia felület, 4 főzőzóna, 18 fokozat + Booster lehetőség, 

programozható időzítés, French Plaque, FLexi Ovi, 6. Érzék automatikus 
funkciók, Connectivity, Power Management

Kivágási méretek: 56x48 cm

174 900 Ft

WL S5360 BF/W

Zónánkénti premium slider vezérlésű indukciós főzőlap, 60 cm széles,  
elöl élcsiszolt, fehér, 4 főzőzóna, 18 fokozat +Booster lehetőség, 

programozható időzítés, FLexi Oval, 6. Érzék automatikus funkciók, 
Power Management

Kivágási méretek: 56x48 cm

149 900 Ft

WL S8560 AL

Zónánkénti premium slider vezérlésű indukciós főzőlap, 60 cm széles,  
Alu keret, 4 főzőzóna, 18 fokozat +Booster lehetőség, programozható 

időzítés, FLexi Ovalx2 , 6. Érzék automatikus funkciók,  
Power Management

Kivágási méretek: 56x48 cm

129 900 Ft

WL S7260 NE

Zónánkénti premium slider vezérlésű indukciós főzőlap, 60 cm széles, 
4 főzőzóna, 18 fokozat +Booster lehetőség, programozható időzítés, FLexi 

Ovalx2, 6. Érzék automatikus funkciók, Power Management
Kivágási méretek: 56x48 cm

124 900 Ft

WL S2760 BF/S

Zónánkénti premium slider vezérlésű indukciós főzőlap, 60 cm széles, 
elöl élcsiszolt, szatén ezüst, 4 főzőzóna, 18 fokozat + Booster lehetőség, 

programozható időzítés, FLexi Oval, 6. Érzék automatikus  
funkciók, Power Management

Kivágási méretek: 56x48 cm

159 900 Ft

WS Q0530 NE

2 zónás központi érintőszenzor vezérlésű indukciós főzőlap, 30 cm 
széles,  9 fokozat + Booster lehetőség, programozható időzítés,  

6. Érzék automatikus funkciók, Power Management
Kivágási méretek: 27,5x49 cm

89 900 Ft

AKT 360/IX

   

2 zónás üvegkerámia főzőlap, maradékhő kijelzés,  
12 fokozatú teljesítményszabályozás, elöl elhelyezett  

kezelőgombok, inox keret
Kivágási méretek: 27,5x49 cm

52 900 Ft
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Gázfőzőlapok
A főzőerő igazi lángja
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GMW 7522/IXL

iXelium® inox gázlap, 73 cm, 4 gázégő + 1 speciális WOK égő, automata 
szikragyújtás, öntöttvas edénytartók, elöl középen elhelyezett 

„W COLLECTION” inox kezelőgombok, égésbiztosító
Kivágási méretek: 56x48 cm

89 900 Ft

GOA 6423/NB

Fekete edzett üveg gázlap, 59 cm, 3 gázégő + 1 speciális WOK égő , 
automata szikragyújtás, elöl jobbra elhelyezett kezelőgombok, egybefüggő 

iker kereszt öntöttvas edénytartók, csiszolt szegélyű, peremmentes kivitel
Kivágási méretek: 56x48 cm

69 900 Ft

GOA 6425/S

60 cm széles szaténezüst edzett üveg gázlap, 3 gázégő + 1 speciális 
WOK égő, automata szikragyújtás, elöl jobbra elhelyezett kezelőgombok, 
összekapcsolt iker öntöttvas edénytartók, csiszolt szegélyű, peremmentes 

kivitel
Kivágási méretek: 56x48 cm

89 900 Ft

GOA 6425/NB

59 cm széles  fekete edzett üveg gázlap, 3 gázégő + 1 speciális WOK égő , 
automata szikragyújtás, elöl jobbra elhelyezett kezelőgombok, összekapcsolt 

iker öntöttvas edénytartók, csiszolt szegélyű, peremmentes kivitel
Kivágási méretek: 56x48 cm

84 900 Ft

GOA 6425/WH

60 cm széles  fehér edzett üveg gázlap, 3 gázégő + 1 speciális WOK égő , 
automata szikragyújtás, elöl jobbra elhelyezett kezelőgombok, összekapcsolt 

iker öntöttvas edénytartók, csiszolt szegélyű, peremmentes kivitel
Kivágási méretek: 56x48 cm

84 900 Ft

GMW 6422/IXL EE

iXelium® inox gázlap, 59 cm, 3 gázégő + 1 speciális WOK égő, automata 
szikragyújtás, öntöttvas edénytartók, elöl jobboldalt elhelyezett 

„W COLLECTION” inox kezelőgombok, égésbiztosító
Kivágási méretek: 56x48 cm

74 900 Ft

GMA 6422/IX

59 cm széles inox gázlap, 3 gázégő + 1 speciális WOK égő, automata 
szikragyújtás, öntöttvas edénytartók, elöl jobboldalt elhelyezett „Ambient” 

ezüstszínű kezelőgombok, égésbiztosító
Kivágási méretek: 56x48 cm

51 900 Ft

GOW 7523/NB

W Collection, Fekete edzett üveg gázlap, 73 cm, 4 gázégő + 1 
speciális WOK égő, automata szikragyújtás, középen 

elhelyezett kezelőgombok, összekapcsolt iker öntöttvas edénytartók, 
csiszolt szélű peremmentes kivitel

Kivágási méretek: 56x48 cm

89 900 Ft

GOW 6423/NB EE

W Collection, Fekete edzett üveg gázlap, 59 cm, 3 gázégő  
+ 1 speciális WOK égő , automata szikragyújtás, elöl jobbra elhelyezett 

kezelőgombok, egybefüggő iker kereszt öntöttvas edénytartók,  
csiszolt szegélyű, peremmentes kivitel

Kivágási méretek: 56x48 cm

79 900 Ft

GOS 6415/NB

Fekete edzett üveg gázlap, 59 cm, 4 gázégő, automata szikragyújtás, elöl 
jobbra elhelyezett kezelőgombok, összekapcsolt iker öntöttvas edénytartók, 

csiszolt szegélyű, peremmentes kivitel
Kivágási méretek: 56x48 cm

69 900 Ft



Beépíthető
mosogatógépek
Innováció, mely forradalmasítja 
a mosogatást

POWERDRY
A PowerDry szárítási rendszer makulátlan szárítást kínál, lehetővé téve, hogy poharai fényesek 
és foltmentesek legyenek akkor is, ha nem törli el őket konyharuhával. A PowerDry rendszer 
kivonja a gőzt és vízzé alakítja, amelyet aztán leereszt, így a mosogatógép belső terében az ajtó 
kinyitásakor már nincs nedvesség.

POWERCLEAN PRO
A 6. ÉrzékTM PowerClean Pro olyan célzott vízsugaras rendszer, amely még a legmakacsabb 
szennyeződéseket is eltávolítja a lábasokról, serpenyőkről vagy tepsikről anélkül, 
hogy előöblítésre, áztatásra vagy súrolásra lenne szükség. Speciális érzékelők figyelik 
a mosogatnivalók szennyezettségét, és ennek megfelelően szabályozzák a víznyomást a  
mosogatási ciklus alatt. Az új PowerClean zóna pedig, akár 30%-kal több helyet biztosít  
a nagyobb edények stabil elhelyezésére2.

HARMADIK EVŐESZKÖZTARTÓ FIÓK
Az innovatív harmadik kosár elhelyezése állítható, így még a magasabb edény is rápakolható  
a felső rácsra.

6. ÉRZÉKTM

Az új 6. Érzék technológia észleli és figyeli a víz szennyezettségét és ehhez igazítja a mosogatási 
ciklus paramétereit és a program beállításait. Így Ön mindig tökéletesen tiszta edényeket 
kaphat erőfeszítés nélkül, és akár 50%-os megtakarítást érhet el idő- és vízfogyasztásban1.

1  Belső tesztek alapján. Az eredmény a minimális és maximális víz- és időigény közötti eltérés alapján lett kalkulálva 6. Érzék  
program beállítás mellett.

2  Belső tesztelés alapján, mely során az alsó kosár hátsó felét töltötték fel vertikálisan magasabb edényekkel (2015. július).
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WKIO 3T123 6.5 P

A++AA, 14 teríték, 6,5 l vízfogyasztás (1820 l/év), 10 program
(6. Erzek szenzorprogram, csendes éjszakai program, antibakteriális, öntisztító

program, stb.) PowerClean Pro - nagynyomású tisztítas, 43 dBA zajszint,
elektronikus só- és öblítőszerhiany kijelzés, állítható magasságú és kivehető
felső kosár, opciók: Turbó opció, inditáskésleltétes, multitabletta használat,

multizónás mosogatás opció, AquaStop vízvédelem
Beépítesi méretek: 82-90x60x56 cm

149 900 Ft

WIO 3T122 PS

A++AA, 14 teríték, 9,5 l vízfogyasztás (2660 l/év), 10 program, 6. érzék 
szenzorprogram, PowerClean Pro nagynyomású tisztítás, 41 dBA zajszint, 

elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés, állítható magasságú és kivehető 
felső kosár, opciók: Turbo opció, Extra szárítás, indításkésleltetés, multitabletta 
használat, multizónás mosogatás opció, Aquastop vízvédelem, automatikus 

ajtónyitás opció, csúszópaneles ajtó

139 900 Ft

WIF 4043 DL GTE

A+++AA, 9,5 l vízfogyasztás (2660 l/év), 11 program, 6. Érzék 
szenzorprogram, PowerClean Pro nagynyomású tisztítás, PowerDry szárítás, 

Glass care dedikált üveg program az otimális tisztításért és szárításért,
 3 evőeszköztartó tálca, 43 dBA zajszint, elektronikus só- és öblítőhiány 
jelzés, állítható magasságú és kivehető felső kosár, opciók: Turbo opció, 

indításkésleltetés, multitabletta használat, multizónás mosogatás, Aquastop 
vízvédelem, működésjelző fény a padlón,  

Beépítési méretek: 82-90x60x56 cm

219 900 Ft

WIO 3T133 DES

A+++AA, 14 teríték, 9,5 l vízfogyasztás (2660 l/év), 11 program,  
6. érzék szenzorprogram, Power Clean Pro nagynyomású tisztítás, Power 
Dry szárítási rendszer, 43 dBA zajszint, elektronikus só- és öblítőszerhiány 
jelzés, állítható magasságú és kivehető felső kosár, opciók: Turbo opció, 

indításkésleltetés, multitabletta használat, multizónás mosogatás, Aquastop 
vízvédelem, működésjelző fény a padlón, csúszópaneles ajtó

Beépitési méretek: 82-90x60x56 cm

199 900 Ft

WIO 3T223 PFG E

A++AA, 9,5 l vízfogyasztás (2660 l/év), 10 program,  
6. Érzék szenzorprogram, PowerClean Pro nagynyomású tisztítás,  

Glass care Dedikált üveg program az otimális tisztításért és szárításért, 
3. evőeszköztartó tálca, 43 dBA zajszint, elektronikus só- és öblítőszerhiány 

jelzés, állítható magasságú és kivehető felső kosár, opciók: Turbo opció, 
indításkésleltetés, multitabletta használat, multizónás mosogatás,  

Aquastop vízvédelem, működésjelző fény a padlón,  
Beépítési méretek: 82-90x60x56 cm

169 900 Ft

WIO 3T332 P

A+++AA, 14 teríték, 9,5 l vízfogyasztás (2660 l/év), 10 program,  
6. érzék szenzorprogram, PowerClean Pro nagynyomású tisztítás, 43 dBA 
zajszint, elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés, állítható magasságú és 
kivehető felső kosár, opciók: Turbo opció, Extra szárítás, indításkésleltetés, 

multitabletta használat, multizónás mosogatás opció, Aquastop  
vízvédelem, automatikus ajtónyitás opció

Beépitési méretek: 82-90x60x56 cm
139 900 Ft

139 900 Ft

WIC 3C24 PS E

A++AA, 14 teríték, 9,5 l vízfogyasztás (2660 l/év), 8 program, 6. érzék 
szenzorprogram, PowerClean Pro nagynyomású tisztítás, elektronikus só- és 
öblítőszerhiány kijelzés, 44 dBA zajszint, állítható magasságú és kivehető felső 

kosár, opciók: Turbo opció, indításkésleltetés, multitabletta használat, multizónás 
mosogatás opció, működésjelző fény a padlón, automatikus  

ajtónyitás opció, csúszópaneles ajtó
Beépitési méretek: 82-90x60x56 cm

137 900 Ft

WIO 3T323 6.5

A++AA, 14 teríték, 6,5 l vízfogyasztás (1820 l/év), 10 program
(6. Érzék szenzorprogram, csendes éjszakai program, antibakteriális, öntisztító

program, stb.) 43 dBA zajszint, elektronikus só- es öblítőszerhiány kijelzés,
állítható magasságú és kivehető felső kosár, opciók: Turbó opció, Extra

szárítas, indításkésleltetés, multitabletta hasznalát, multizonás
mosogatás opció, AquaStop vízvédelem

Beépítesi méretek: 82-90x60x56 cm

137 900 Ft

WIO 3T133 DL E S

A+++AA, 14 teríték, 9,5 l vízfogyasztás (2660 l/év), 11 program, 6. érzék 
szenzorprogram, PowerClean Pro nagynyomású tisztítás, PowerDry szárítás, 
3. evőeszköztartó tálca, 43 dBA zajszint, elektronikus só- és öblítőszerhiány 

jelzés, állítható magasságú és kivehető felső kosár, opciók: Turbo opció, 
indításkésleltetés, multitabletta használat, multizónás mosogatás, Aquastop 

vízvédelem, működésjelző fény a padlón, csúszópaneles ajtó
Beépitési méretek: 82-90x60x56 cm

199 900 Ft

WIO 3T133 DEL

A+++AA, 14 teríték, 9,5 l vízfogyasztás (2660 l/év), 11 program  
(6. Érzék szenzorprogram, 1 órás mosogatás & szárítás, csendes éjszakai 

program, antibakteriális, öntisztító program, stb.) PowerClean Pro -  
nagynyomású tisztítás, PowerDry szárítási rendszer, állítható  

3. evőeszközkosár, 43 dBA zajszint, elektronikus só- és öblítőszerhiány  
kijelzés,  állítható magasságú és kivehető felső kosár, opciók: Turbo  

opció, indításkésleltetés, multitabletta használat, multizónás mosogatás  
opció, AquaStop vízvédelem, működésjelző fény a padlón

Beépítési méretek: 82-90x60x56 cm

194 900 Ft

WCIO 3O32 PE

A+++AA, 14 teríték, 9 l vízfogyasztás (2520 l/év), 10 program  
(6. Érzék szenzorprogram, csendes éjszakai program, antibakteriális, öntisztító 

program, stb.) PowerClean Pro - nagynyomású tisztítás, aktív szárítási rendszer, 
42 dBA zajszint, elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés, állítható magasságú 
és kivehető  felső kosár, opciók: Turbo opció, indításkésleltetés, multitabletta 

használat, multizónás mosogatás opció, AquaStop vízvédelem,  
működésjelző fény a padlón

Beépítési méretek:  82-90x60x56 cm

159 900 Ft

60 cm-es mosogatógépek

WIO 3C23 6.5 E

A++AA, 14 teríték, 6,5 l vízfogyasztás (1820 l/év), 10 program,  
6. érzék szenzorprogram, 43 dBA zajszint, elektronikus só- és öblítőszerhiány 

kijelzés, állítható magasságú és kivehető felső kosár, opciók: indításkésleltetés, 
multitabletta használat, Aquastop vízvédelem, működésjelző fény  

a padlón, automatikus ajtónyitás opció
Beépitési méretek: 82-90x60x56 cm

129 900 Ft
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WSIP 4O33 PFE

Teljesen integrálható kivitel, A+++AA, 10 teríték,  
9 l vízfogyasztás (2520 lt/év), 9 program,  6. Érzék szenzorprogram, 

elektronikus öblítő- és sóhiány jelző, 43 dBA, állítható magasságú és kivehető 
felső kosár, 3. evőeszköztartó tálca, inox fogantyúval, PowerClean funkció,  

opciók: folyamatos indításkésleltetés (1-24 óra), multizónás mosogatás, 
multitabletta használat, működésjelző fény a padlón

Beépítési méretek: 82-90x45x57 cm

149 900 Ft

WSIO 3O34 PFE X

Teljesen integrálható kivitel, Inox vezérlőcsíkkal. A+++AA,  
10 teríték, 8 program, 9 l vízfogyasztás (2520 l/év), 6. Érzék 

szenzorprogram, elektronikus öblítő- és sóhiány jelző, 44 dBA, állítható 
magasságú és kivehető felső kosár, 3. evőeszköztartó tálca, PowerClean 

funkció, opciók: folyamatos indításkésleltetés (1-12 óra), multizónás 
mosogatás,multitabletta használat, működésjelző fény a padlón.

Beépítési méretek: 82-90x45x57 cm

139 900 Ft

WSIP 4O23 PFE

Teljesen integráható kivitel. A++AA, 10 teríték, 9 program,  
9 l vízfogyasztás (2520 l/év), 6. Érzék szenzorprogram, elektronikus  

öblítő- és sóhiány jelző, 43 dBA, állítható magasságú és kivehető felső kosár, 
3. evőeszköztartó tálca, inox fogantyúval, PowerClean funkció, opciók: 

folyamatos indításkésleltetés (1-24 óra), multizónás mosogatás,  
multitabletta használat, működésjelző fény a padlón.

Beépítési méretek: 82-90x45x57 cm

129 900 Ft

WBO 3T333 DF I

iXelium® felületű inox, A+++AA, 14 teríték, 9,5 l vízfogyasztás (2660 l/év), 11 
program (6. Érzék szenzorprogram, 1 órás mosogatás & szárítás, csendes éjszakai 

program, antibakteriális, öntisztító program, stb.) PowerClean Pro -  nagynyomású 
tisztítás, PowerDry szárítási rendszer, állítható 3. evőeszközkosár, 43 dBA zajszint, 

elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés, állítható magasságú és kivehető felső 
kosár, opciók: Turbo opció, indításkésleltetés, multitabletta használat, multizónás 

mosogatás opció, AquaStop vízvédelem
Beépítési méretek:  82-90x60x57 cm

199 900 Ft

WBO 3T323 6.5P X

Inox, A++AA, 14 teríték, 6 l vízfogyasztás (1820 l/év), 10 program 
(6. Érzék szenzorprogram, csendes éjszakai program, antibakteriális, 
öntisztító program, stb.) PowerClean Pro - nagynyomású tisztítás, 

46 dBA zajszint, elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés, 
állítható magasságú és kivehető felső kosár, opciók: 

Turbo opció, indításkésleltetés, multitabletta használat, 
multizónás mosogatás opció, AquaStop vízvédelem

Beépítési méretek:  82-90x60x57 cm

154 900 Ft

WBC 3C26 P X

Inox, A++AA, 14 teríték, 9,5 l vízfogyasztás (2660 l/év), 8 program, 6. érzék 
szenzorprogram, PowerClean Pro nagynyomású tisztítás, 46 dBA zajszint, 

elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés, állítható magasságú és kivehető 
felső kosár, opciók: indításkésleltetés, multitabletta használat, fertőtlenítő oblítés 

opció, multizónás mosogatás opció, automatikus ajtónyitás opció
Beépitési méretek: 82-90x60x57 cm

129 900 Ft

WSBO 3O34 PF X

Inox, A+++AA, 10 teríték, 9 l vízfogyasztás (2520 l/év),  
8 program, 6. Érzék szenzorprogram, elektronikus öblítő-és sóhiány jelző, 
44 dBA zajszint, 3. evőeszköztartó tálca inox fogantyúval, PowerClean 

funkció, opciók: késleltethető programkezdési lehetőség (1-24h), extra szárítás, 
multizónás mosogatás, Waterstop vízvédelem.

Beépítési méretek: 82-90x45x57 cm

139 900 Ft

WSBO 3O23 PF X

Inox, A++AA, 10 teríték, 9 l vízfogyasztás (2520 l/év),  
7 program,  6. Érzék szenzorprogram, elektronikus öblítő-és  

sóhiány jelző, 43 dBA zajszint,  állítható magasságú és kivehető a felsőkosár,  
3. evőeszköztartó tálca inox fogantyúval, PowerClean funkció, opciók: 

késleltethető programkezdési lehetőség (1-24h), antibakteriális öblítés, 
multizónás mosogatás, Aquastop vízvédelem.

Beépítési méretek: 82-90x45x57 cm

129 900 Ft

WSBC 3M17 X

Inox, A+AA, 10 teríték, 9 l vízfogyasztás (2520 l/év),  
6 program, elektronikus öblítő-és sóhiány jelző, 47 dBA zajszint,   

opciók: késleltethető programkezdési lehetőség (1-24h), féltöltet opció, 
antibakteriális öblítés, Aquastop vízvédelem.

Beépítési méretek:82-90x45x57 cm

109 900 Ft

WBO 3T332 P X

A+++AA, 14 teríték, 9 l vízfogyasztás (2520 l/év), 10 program (6. Érzék 
szenzorprogram, csendes éjszakai program, antibakteriális, öntisztító program, 
stb.) PowerClean Pro - nagynyomású tisztítás, aktív szárítási rendszer, 42 dBA 

zajszint, elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés, állítható magasságú és 
kivehető  felső kosár, opciók: Turbo opció, indításkésleltetés, multitabletta 

használat, multizónás mosogatás opció, AquaStop vízvédelem,  
működésjelző fény a padlón

Beépítési méretek:  82-90x60x57 cm

159 900 Ft

WBC 3C26 PF X

A++AA, 14 teríték, 9 l vízfogyasztás (2520 l/év), 8 program (6. Érzék 
szenzorprogram, intenzív, napi, csendes éjszakai program, stb.) PowerClean 
Pro - nagynyomású tisztítás, elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés, 44 
dBA zajszint, állítható magasságú és kivehető felső kosár, opciók: Turbo 

opció, indításkésleltetés, multitabletta használat, multizónás mosogatás (külön 
alsó és külön felső kosár) opció, működésjelző fény a padlón

Beépítési méretek: 82-90x60x57 cm

149 900 Ft

WBC 3C26 X

Inox, A++AA, 14 teríték, 9 l vízfogyasztás (2520 l/év), 8 program (6. Érzék 
szenzorprogram, intenzív, napi, csendes éjszakai program, stb.) 46 dBA zajszint, 

elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés, állítható magasságú és kivehető 
felső kosár, opciók: indításkésleltetés, multitabletta használat, fertőtlenítő öblítés 

opció, multizónás mosogatás (külön alsó és felső kosár) opció
Beépítési méretek:  82-90x60x57 cm

124 900 Ft

45 cm-es mosogatógépek
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Beépíthető  
hűtőszekrények  
és fagyasztók
Több, mint frissesség 

NO FROST TECHNOLÓGIA
A NoFrost technológia egy olyan intelligens légáramlást szabályozó rendszer, amely 
megakadályozza a jégképződést a fagyasztóban.
Nincs szükség rá többé, hogy a fagyasztót évente kétszer teljesen leolvassza, mint  
a legtöbb ma a piacon megtalálható hűtő esetében.

SHOCK FREEZE
A ShockFreeze technológiát igazi séfek ihlették. Lehetővé teszi akár 2 kg élelmiszer 
gyorsfagyasztását mindössze négy óra alatt. A gyorsfagyasztó rekeszt bármikor 
aktiválhatja, ezzel is biztosítva a legjobb tárolást a fagyasztott ételei számára. Sőt, 
minél gyorsabban fagyasztja le az élelmiszert, annál jobban tartja meg az adott étel  
a szerkezetét és tápanyagtartalmát.

AKÁR 20% ENERGIAMEGTAKARITÁS IS ELÉRHETŐ AZ A++ OSZTÁLYÚ MODELLEKNÉL
A Whirlpool fagyasztószekrények jelentős energiamegtakarításra képesek.  
Olyan tulajdonságokkal szerelték fel őket, melyek segítségével energiát takaríthatunk  
meg: úgy mint magas hatásfokú kompresszor és hűtési körök, a fagyasztott ételek 
minőségének megőrzésére1.

1  Hivatkozva a Whirlpool egyenértékű A+ osztályú készülékeinek átlagos energiafelhasználására.



SPACE 400
Forradalmi tér a beépíthető hűtőszekrények világában

SPACE MANAGEMENT
Képzelje el, hogy mostantól nem kell bajlódnia a tárolással, hiszen a Whirlpool intelligens és ergonomikus megoldást nyújt erre a 
problémára is! Az új Space400 hűtőkészülék 400 literes nettó kapacitással, 193 centiméter magassággal és 70 centiméter szélességgel 
 rendelkezik, hogy az Ön ételei könnyedén elférhessenek. A Whirlpool a kiváló technológiát kombinálta a kitűnő anyagfelhasználással, hogy 
maximalizálhassa az ételeinek minőségének megőrzését.

FRESH CONTROL
A 6. Érzék Fresh Control rendszer egy speciális intelligens algoritmust jelent, ami önállóan szabályozza a kompresszort és a ventilátort, 
melyek biztosítják az ideális körülmények gyors visszaállítását és fenntartását. Szabályozza a páratartalmat, 70-85% közötti szinten 
 tartja, ez ideális a frissességmegőrzéshez, így ennek köszönhetően képes ételeit négyszer hosszabb1 ideig olyan frissen tartani, mint 
amilyen a vásárlás napján voltak.

STOPFROST TECHNOLÓGIA
A jegesedésnek egy perc alatt búcsút inthet. Köszönhetően az innovatív StopFrost katalizátornak, a fagyasztótér leolvasztása sohasem 
volt még ilyen gyors. Három egyszerű lépés segítségével mindössze 1 perc alatt megszüntetheti a fagyasztóban kialakult jégréteget.
  1. Nyissa ki a fagyasztótér ajtaját! 
2.  Vegye ki a StopFrost katalizátort, amely a jégkristályokat magához vonzotta!
3. Tisztítsa meg folyó víz alatt!

FREEZE CONTROL
A speciális FreezeControl érzékelők csökkentik hőmérsékletingadozást a fagyasztóban, megteremtve az ideális állapotot a fagyasztott 
ételek változatlan minőségének megőrzéséhez.

1 A Whirlpool saját belső vizsgálatai alapján, összehasonlítva a Fresh Control technológiával ellátott Whirlpool hűtőszekrényt egy szimpla párologtató Total NoFrost 
technológiával rendelkező Whirlpool hűtőszekrénnyel

- SPACE 400 beépíthető hűtőszekrény-

Különleges méretű beépithető 
kombi hűtő, 

400 l hasznos térfogat 
(299 l hűtőtér, 101 l fagyasztótér), 
„A+” energiaosztály, 6. Érzék Fresh 

Control funkció, StopFrost 
technológia, prémium inox 
beltér, 1+2 zöldségtartó fiók, 
LED világítás, belső ventilátor, 

antibakteriális szűrő, palacktartó, 
jégkocka- és tojástartó, kezelőpanel a 
hűtőajtó felett, elektronikus vezérlés, 

energiafogyasztás: 328 kWh/év, 35 
dBA zajszint, 

beépítési méretek: 194x71x56 cm

Különleges méretű beépíthető kombi 
hűtő, 395 l hasznos térfogat: 101 l 

fagyasztótér, különleges méret,  A++ 
energiaosztály, 6. Érzék Fresh 

Control, Stop Frost technológia, 
5 pontos, prémium LED 
világítás, belső ventilátor, 

0 fokos rekesz, antibakteriális 
szűrő, elektronikus vezérlés, 

328 kWh/év, 35 dBA,
beépítési méret: 194x71x56 cm

Különleges méretű beépíthető 
kombi hűtő,  

400 l hasznos terfogat 
(299 l hűtőter,  101 l fagyasztoter), 

A+ energiaosztály ,  
6. Érzék Fresh Control funkció, 

LessFrost  technologia a fagyasztóban,  
LED világítás,  nyitott hűtőajtó- 

és áramkimaradás jelzés,  
belső ventilátor, elektronikus vezérlés,  

19 óra tárolási idő hiba esetén. 
Energiafogyasztas:  

328 kWh/éves energiafogyasztás, 
35 dBA zajszint, 

beépítési méretek: 194x71x56 cm

279 900 Ft319 900 Ft 249 900 Ft

SP40 801 EUSP40 802 EU SP40 800 EU

+15 
cm

+15 
cm

194 
cm

ÚJdonság  
          

a Whirlpooltól!

400 400 LL
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ART 6611/A++

275 liter hasznos térfogat (195 liter hűtőtér, 80 liter fagyasztótér), 
„A++” energiaosztály, 6. Érzék funkció (automatikus hőmérséklet 

szabályozás), FrostLess technológia, automatikus hűtőtérlevolasztás, ventilátor 
antibakteriális szűrővel, elektronikus hőmérséklet szabályozás, LED világítás, 

Premium felszereltség (palacktartó polcbetét, csúsztatható minipolc, 
zöldségtartó betét, polcelválasztó, fagyasztórekesz elválasztó),  

235 kWh/év, 35 dBA, csúszópántos beszerelés,  
beépítési méretek: 177,6x56x55,5 cm

159 900 Ft

ART 6711/A++ SF

275 liter hasznos térfogat (195 liter hűtőtér, 80 liter fagyasztótér), 
„A++” energiaosztály, 6. Érzék Fresh Control funkció (automatikus 

hőmérséklet és páratartalom szabályozás), StopFrost technológia (kivehető és 
elmosható jéggyűjtő), automatikus hűtőtérlevolasztás, ventilátor antibakteriális 

szűrővel, elektronikus hőmérséklet szabályozás, LED világítás, Premium 
felszereltség (palacktartó polcbetét, csúsztatható minipolc, zöldségtartó betét, 

polcelválasztó, fagyasztórekesz elválasztó), 235 kWh/év, 35 dBA, 
csúszópántos beszerelés, beépítési méretek: 177,6x56x55,5 cm

169 900 Ft

ART 6503/A+

275 liter hasznos térfogat (195 liter hűtőtér, 80 liter fagyasztótér), 
„A+” energiaosztály, FrostLess technológia, automatikus 

hűtőtérlevolasztás, termosztátos hőmérséklet szabályozás, Premium 
felszereltség (palacktartó polcbetét, csúsztatható minipolc, zöldségtartó 

betét, polcelválasztó, fagyasztórekesz elválasztó), 299 kWh/év, 35 dBA, 
csúszópántos beszerelés, beépítési méretek: 177,6x56x55,5 cm

129 900 Ft

ART 9811/A++ SF

308 liter hasznos térfogat (228 liter hűtőtér, 80 liter fagyasztótér),  
„A++” energiaosztály, 6. Érzék Fresh Control funkció (automatikus 

hőmérséklet és páratartalom szabályozás), StopFrost technológia (kivehető 
és elmosható jéggyűjtő), automatikus hűtőtérlevolasztás, digitális LED kijelző, 

ventilátor antibakteriális szűrővel, elektronikus hőmérséklet beállítás, LED  
világítás, Prémium felszereltség (palacktartó polcbetét, zöldségtartó betét, 
polcelválasztó, fagyasztórekesz elválasztó), gyorshűtés funkció, 247 kWh/év,  

35 dBA, beépítési méretek: 194x56x55,5 cm

199 900 Ft

ART 9620 A++ NF

237 l hűtőtér / 63 l fagyasztótér, A++ energiaosztály, 6. Érzék Fresh Control 
szenzorfunkció, elektronikus vezérlés, LED-es hőmérséklet-beállítás, automatikus 

hűtőtér és fagyasztótér leolvasztás, nyitott ajtó jelzés,  
visszamelegedés riasztás, LED világítás, 247 kWh/év, 38 dBA, 

beépítési méretek: 194x56x56 cm

249 900 Ft 

ART 9610/A+

308 liter hasznos térfogat (228 liter hűtőtér, 80 liter fagyasztótér),  
„A+” energiaosztály, 6. Érzék funkció (automatikus hőmérséklet 

szabályozás), ventilátor antibakteriális szűrővel, elektronikus hőmérséklet 
beállítás, automatikus hűtőtérlevolasztás, FrostLess technológia, LED világítás, 

palacktartó polc, gyorshűtés funkció, 314 kWh/év, 35 dBA,  
beépítési méretek: 194x56x55,5 cm

179 900 Ft

ART 459/A+/NF/1

264 liter hasznos térfogat (201 liter hűtőtér, 63 liter fagyasztótér),  
„A+” energiaosztály, 6. Érzék Fresh Control funkció (automatikus 

hőmérséklet és páratartalom szabályozás), NoFrost (jegesedésmentes) 
fagyasztó, automatikus hűtőtérlevolasztás, elektronikus hőmérséklet 
szabályozás, digitális kijelző, állítható hőmérsékletű fagyasztó, LED  

világítás, belső ventilátor a hűtőtérben antibakteriális szűrővel,  
gyorsfagyasztó funkció, 312 kWh/év, 38 dBA,  

beépítési méretek: 177,6x56x55,5 cm

199 900 Ft

194 
cm

194 
cm

194 
cm
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AFB 1842 A++ Shock F

203 liter hasznos térfogat, 
 „A++” energiaosztály, NoFrost ( jegesedésmentes) technológia, 

6. Érzék Freeze control funkció, ShockFreeze funkció, elektronikus 
hőmérsékletszabályozás, gyorsfagyasztó funkció, 237 kW/év,  

38 dB zajszint, beépítési méretek:  
177,6x56x55,5 cm

319 900 Ft

ARG 18081 A++

318 liter hasznos térfogat,  
„A++” energiaosztály, 6. Érzék Fresh Control funkció (automatikus 

hőmérséklet és páratartalom szabályozás), automatikus hűtőtérleolvasztás, 
elektronikus hőmérséklet szabályozás, LED világítás, ventilátor antibakteriális 

szűrővel, palacktartó, 115 kWh/év, 35 dBA,  
beépítési méretek: 177,6x56x55 cm

219 900 Ft

ARG 18070 A+

318 liter hasznos térfogat, 
„A+” energiaosztály, 6. Érzék Fresh Control funkció (automatikus 

hőmérséklet és páratartalom szabályozás), automatikus hűtőtérleolvasztás, 
elektronikus hőmérséklet szabályozás, LED világítás, ventilátor antibakteriális 

szűrővel, palacktartó, 147 kWh/év, 35 dBA,   
beépítési méretek: 177,6x56x55 cm

169 900 Ft

SHOCK FREEZE 
A ShockFreeze technológiát igazi séfek ihlették. Lehetővé teszi akár 2 kg élelmiszer 

gyorsfagyasztását mindössze négy óra alatt. A gyorsfagyasztó rekeszt bármikor aktiválhatja, 
ezzel is biztosítva a legjobb tárolást a fagyasztott ételei számára. Sőt, minél gyorsabban fagyasztja 

le az élelmiszert, annál jobban tartja meg az adott étel  
a szerkezetét és tápanyagtartalmát.

ARG 18470 A+

292 liter hasznos térfogat (262 liter hűtőtér, 30 liter fagyasztótér),  
„A+” energiaosztály, 6. Érzék Fresh Control funkció (automatikus 

hőmérséklet és páratartalom szabályozás), automatikus hűtőtérleolvasztás, 
elektronikus hőmérséklet szabályozás, LED világítás, ventilátor antibakteriális 

szűrővel, palacktartó polc, 280 kWh/év, 35 dBA,  
beépítési méretek: 177,6x56x55 cm

179 900 Ft
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ART 380/A+

219 liter  hasznos térfogat (178 liter hűtőtér, 41 liter fagyasztótér), 
„A+” energiaosztály, automatikus hűtőtérlevolasztás, termosztátos 

hőmérséklet szabályozás, 251 kWh/év, 35 dBA, 
beépítési méretek: 144,3x56x55cm

114 900 Ft

ARG 718/A+/1

210 liter hasznos térfogat, „A+” energiaosztály, 6. Érzék funkció, 
automatikus hűtőtérleolvasztás, elektronikus hőmérséklet szabályozás, LED 

világítás, palacktartó, 132 kWh/év, 35 dBA, beépítési méretek: 122,5x56x55 cm

107 900 Ft

ARZ 005/A+

146 liter hasznos térfogat, A+ energiaosztály, üvegpolcok, 118 kWh/év, 
37 dB zajszint, (külön oldalfalat nem igényel), 

beépítési méretek: 82x60x55 cm

104 900 Ft

ARG 8612/A+

191 liter hasznos térfogat (173 liter hűtőtér, 18 liter fagyasztótér), 
„A+” energiaosztály, 6. Érzék funkció, automatikus hűtőtérleolvasztás, 

elektronikus hőmérséklet szabályozás, LED világítás, palacktartó, 
218 kWh/év, 36 dBA, beépítési méretek: 122,5x56x55 cm

114 900 Ft

ARG 913/A+

116 liter hasznos térfogat (108 liter hűtőtér / 18 liter fagyasztótér), 
A+ energiaosztály, üvegpolcok, 4 fokozatú termosztát, 180 kWh/év,  

38 dB zajszint, beépítési méretek: 82x60x55 cm

107 900 Ft

AFB 828/A+

94 liter hasznos térfogat, 2 fagyasztófiókos, pult alá építhető 
fagyasztószekrény, „A+” energiaosztály, gyorsfagyasztás, „nyitott ajtó” 

jelzés, 4 pozíciós termosztátos vezérlés, 190 kW/év, 38 dBA zajszint,  
beépítési méretek: 82x60x55 cm

119 900 Ft

Tökéletes ételmegőrzés
még a legkisebb helyeken is
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BI WDWG 75148 EU

Elöltöltős mosó-szárító készülék, B energiaosztály, centrifuga sebesség max. 
1400 fordulat/perc, 7 kg (pamut) mosható ruhamennyiség, 5 kg (pamut) 

szárítható ruhamennyiség, Sense Inverter extra csendes motor, Big digit 
kijelző, 6. Érzék funkció, Választható opciók: FreshCare funkció, késleltetett 

programkezdési lehetőség, plusz öblítés Programok: EcoPamut, Pamut, 
Colours 15°C (15°C mosás), sportruha, 30’ gyorsmosás, öblítés és centrifugálás, 

csak centrifugálás 81.5x59.5x54 cm 10 ÉV GARANCIA A MOTORRA

179 900 Ft

BI WMWG 71484 E EU 

Elöltöltős mosógép, „A+++-10%” energiaosztály, „B” centrifuga 
hatékonyság (max. 1400 fordulat/perc), 7 kg (pamut) mosható 

ruhamennyiség, Sense Inverter extra csendes motor, Big digit kijelző, 
6. Érzék funkció, Választható opciók: FreshCare+ funkció, Clean+ 

funkció, állítható hőmérséklet és centrifuga fordulatszám, késleltetett 
programkezdési lehetőség, plusz öblítés Programok: EcoPamut, Pamut, napi 

vegyes, műszál, kímélő mosás, gyapjú, farmer, Colours 15°C (15°C mosás), 
sportruha, paplan/takaró program, 30’ gyorsmosás, öblítés és centrifugálás, 

csak centrifugálás 82x59.5x54.5 cm; 10 ÉV GARANCIA A MOTORRA

139 900 Ft

BI WDWG 961484 EU

Elöltöltős mosó-szárító készülék, A energiaosztály, centrifuga  
sebesség max. 1400 fordulat/perc, 9 kg (pamut) mosható ruhamennyiség,  

6 kg (pamut) szárítható ruhamennyiség, Sense Inverter extra csendes 
motor, Big digit kijelző, 6. Érzék funkció, SoftMove rendszer, széles 
(340 mm) dobajtó Választható opciók: FreshCare funkció, késleltetett 
programkezdési lehetőség, plusz öblítés Programok: EcoPamut, Pamut, 

Colours 15°C (15°C mosás), sportruha, 30’ gyorsmosás, öblítés  
és centrifugálás, csak centrifugálás 82x59.5x54.5 cm  

10 ÉV GARANCIA A MOTORRA

199 900 Ft

BI WMWG 91484E EU

Elöltöltős mosógép, „A+++-30%” energiaosztály, „B” centrifuga 
hatékonyság (max. 1400 fordulat/perc), 9 kg (pamut) mosható 

ruhamennyiség, Sense Inverter extra csendes motor, Big digit kijelző,  
6. Érzék funkció, SoftMove rendszer, széles (340mm) dobajtó Választható 

opciók: FreshCare+ funkció, Clean+ funkció, állítható hőmérséklet és 
centrifuga fordulatszám, késleltetett programkezdési lehetőség, plusz 

öblítés. Programok: EcoPamut, Pamut, napi vegyes, műszál, kímélő mosás, 
gyapjú, farmer, Colours 15°C (15°C mosás), sportruha, paplan/takaró 
program, 30’ gyorsmosás, öblítés és centrifugálás, csak centrifugálás 

82x59.5x54.5 cm; 10 ÉV GARANCIA A MOTORRA

159 900 Ft

Beépíthető mosógépek
Tökéletes frissesség 
otthonában

Beépíthető mosó-szárító készülékek Beépíthető mosógépek
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Páraelszívók
Tökéletes frissesség 
a konyhájában

AKR 037 G BL AKR 036/1 G BL

WHVP 63 LT W AKR 039 G BL

WDO 93F B K

Fekete üveg, 60 cm széles ferdesíkú falra szerelhető elszívó, perimeter 
elszívó technika, „B” energiaosztály 74 kW/év, nyomógombos vezérlés, 
max.elszívóteljesítmény légkivezetésnél 658 m3/h, 3 sebességfokozat, 

2x1 W LED világítás, min. zajszint: 58 dBA, 
mosható fém zsírszűrő, 36x60x33 cm

Fekete üveg-fém, 60 cm széles ferdesíkú falra szerelhető elszívó, 
perimeter elszívó technika, E energiaosztály, elektronikus vezérlés, 

max. 394 m3/h elszívó kapacitás, 3 fokozat, LED világítás,  
zajszint: 68 dBA, mosható fém zsírszűrő,  

37x59,5x29,3 cm

Fehér üveg kivitel, 60 cm széles ferdesíkú páraelszívó, perimeter 
elszívótechnika, B energiaosztály, 82 kWh/év energiafogyasztás,  

3 sebességfokozat, 700 m3/h max. elszívó teljesítmény, zajszint 58-73 
dBA (sebességtől függően), mosható alumínium zsírszűrőméretek, 

LED világítás, méretek: 36x60x33 cm

Fekete üveg, 80 cm széles ferdesíkú falra szerelhető elszívó, perimeter 
elszívó technika, „B” energiaosztály  82 kW/év, elektronikus vezérlés, 

max.elszívóteljesítmény légkivezetésnél 709 m3/h, 3 sebességfokozat, 
+5 perces üzemmód, 2x1 W LED világítás, min. zajszint: 59 dBA, 

mosható fém zsírszűrő, 36x80x33 cm  

W Collection, Fekete üveg-fém, 86 cm széles pultba süllyeszthető 
páraelszívó, B energiaosztály, elektronikus vezérlés, max.  603 m3/h 

elszívó kapacitás, 3 fokozat, zajszint: 68 dBA, 2 db zsírszűrő 
Beépítési méretek: 10,2x83,2 cm

79 900 Ft 64 900 Ft

99 900 Ft 104 900 Ft

499 900 Ft
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AKR 860 IX

Inox, 52,3 cm széles, aláépíthető elszívó, elektronikus vezérlés,  
finom nyomógombok háttérvilágítással, max. elszívó teljesítmény:  

603 m3/h, minimum zajszint: 48 dBA 60 x 52,3 x 29 cm

124 900 Ft

AKR 747 IX/1

Inox, kihúzható elszívó, max. 400 m3/h elszívó kapacitás,  
C energiaosztály, 1 motor, LED világítás, mosható zsírszűrők, 3 fokozat, 

nyomógombos vezérlés, zajszint: 58 dBA, 18x60x30 cm

59 900 Ft

WHFG 64 F LM X

Inox, 59,8 cm széles, kürtős elszívó, max. 630 m3/h elszívó kapacitás, 
fém-zsírszűrő, LED világítás, mechanikus vezérlés, nyomógombos 

vezérlés, zajszint: 69 dBA, 60,3 x 59,8 x 41 cm

69 900 Ft

AKR 749/1 WH/NB

Fehér, Fekete kihúzható elszívó, max. 336 m3/h elszívó kapacitás,  
D energiaosztály, 1 motor, LED világítás, mosható zsírszűrők, 3 fokozat, 

nyomógombos vezérlés,  zajszint: 65 dBA, 18x60x30 cm

39 900 Ft

AKR 749/1 IX

Inox kihúzható elszívó, max. 336 m3/h elszívó kapacitás, D energiaosztály,  
1 motor, LED világítás, mosható zsírszűrők, 3 fokozat, nyomógombos 

vezérlés,  zajszint: 65 dBA, 18x60x30 cm

39 900 Ft

JEGYZET
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