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Dokonalá rovnováha
 intuice, výkonu

a designu

Whirlpool se více než sto let věnuje výzkumu a vývoji, 
aby svým zákazníkům umožnil využít více času na 
činnosti, na kterých jim záleží. Vyvinuli jsme intuitivní a 
moderní spotřebiče, které se umí přizpůsobit potřebám 
zákazníků a zjednodušili jejich ovládání. Naše 
nejmodernější spotřebiče jsou vybaveny pokročilými 
technologiemi, které za minimálního úsilí podávají 
maximální výkon.

Intuitivní a jednoduché použití
Čas našich zákazníků je vzácný a proto se více než sto let věnujeme 
výzkumu a vývoji, abychom spotřebitelům umožnili využívat více jejich  
času na činnosti, na kterých jim záleží. Naše technologie 6. SMYSL 
intuitivně snímá, vyhodnocuje, adaptuje a řídí technologické procesy 
pro dosažení perfektních výsledků bez námahy a přináší jedinečné 
zkušenosti.

Pokročilý výkon

Nabízíme nejpokročilejší technologii bez kompromisu v konečném 
výsledku. Naše technologie 6. SMYSL je silným příslibem a unikátním 
uživatelským zážitkem pro zákazníky, kteří chtějí intuitivně dosáhnout 
dokonalosti.

Špičkový design

Naši zákazníci mají cit pro krásu a touží po jednotném vzhledu 
spotřebičů, který v jejich domovech určuje estetickou stránku..
Proto se věnujeme každému detailu, abychom definovali harmonické a 
zásadní kontury každého volně stojícího spotřebiče.
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Nová technologie ComfortSleep zajistí maximální výkon díky třem 
funkcím, které zaručí hluboký a klidný spánek celé rodiny. 6. SMYSL 
Precision Control reguluje teplotu a vlhkost jediným stiskem. S pomocí 
aplikace 6th SENSE Live lze klimatizaci ovládat odkudkoliv. Energeticky 
úsporná technologie vám pomůže ušetřit za účty a investovat do 
příjemnějších věcí v životě.

KLIMATIZACE

Naše technologie 6. SMYSL snímá, 
kontroluje a intuitivně nastavuje teplotu s 
garancí perfektního výkonu, úspor a 
dokonalého výsledku.
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Hlavní funkce a technologie Doplňkové funkce a technologie

4DXpert 
Airflow

AroundUJetFunkce4 ages 
sleep mode

6TH SENSE Live Voice 
Control

Ecofriendly 
Gas

Purification 
Filtration

Všechny modely jsou navrženy tak, aby dokonale zapadly do domácího prostředí.
Díky nové technologii 6. SMYSL Precision Control si klimatizace sama volí ve vnitřním prostoru 
vhodný provozní režim (chlazení, topení, větrání nebo odvlhčování) na základě venkovní nebo okolní 
teploty. Poté s pomocí nového senzoru vlhkosti nastaví ideální teplotu, vlhkost a ventilaci.

Splitové klimatizace
 Jednoduchá, špičková 

technologie a perfektní stylový 
výkon

6TH SENSE
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Díky inovativní technologii 6th SENSE Live je možné ovládat všechny funkce klimatizace odkudkoliv a kdykoliv 
během dne. Klimatizaci lze vzdáleně ovládat spolu s dalšími připojenými spotřebiči Whirlpool.

Aplikace umožňuje s pomocí Wi-Fi dálkově ovládat teplotu a stupeň 
vlhkosti v domácnosti, optimalizovat spotřebu energie a šetřit výdaje. 
Zároveň je možné připojit, ovládat a přijímat informace od jiných 
spotřebičů Whirlpool, vybavených touto technologií.

ComfortSleep
Chytré funkce pro lepší kvalitu spánku

Tři funkce se skvělým výkonem zaručí hluboký a klidný spánek. Tichý režim Silent Mode snižuje hluk ve 
srovnání se standardním režimem. Pomocí funkce Dim se na noc vypne LED dioda panelu, aby nedocházelo k 
jakémukoliv rušení spánku

Voice Control
Ovládejte svou klimatizaci s pomocí hlasového asistenta Google Assistant.

Zapnout klimatizaci během vaření, práce na počítači nebo při nákupech už není žádná 
utopie: stačí, když úkol svěříte hlasovému asistentovi Google Assistant. Díky špičkové 
technologii Whirlpool a partnerství se společností Google je možné připojit mono split 
klimatizaci ke všem zařízením s podporou služby Google Assistant* a ovládat její zapojení a 
nastavení jednoduchými hlasovými příkazy.

4 různé režimy Ages Sleep Mode nabízí  volbu nočních programů pro celou rodinu.

Senior

Teplota odpovídá standardní modalitě v počáteční 
fázi spánku, ale během hlubokého poklesu dále klesá.

Junior

Během poslední fáze spánku se teplota zvyšuje pro 
usnadnění probuzení, zbylé nastavení je podobné 
standardnímu režimu.

Dospělý/Standard

Teplota klesne po prvních 30 minutách spánku a opět 
stoupne ke konci spánku podle tělesné teploty.

Dítě

Protože jsou děti na teplotu citlivější, je udržována v 
průběhu noci rovnoměrněji.

6TH SENSE Live
Ovládejte svou klimatizaci kdykoliv a odkudkoliv

* Spotřebič musí být nastaven na vzdálený přístup. WiFi a aplikace nutná. Funkce se mohou měnit. Podrobnosti a prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete na adrese whirlpool.com/
connect. Google a Google Home jsou ochranné známky společnosti Google LLC. 7



AroundU
Chládek všude kolem vás 

Senzor v dálkovém ovladači monitoruje teplotu v 
bezprostředním okolí a nejen v místě instalace 
vnitřní jednotky a tak pomáhá docílit 
rovnoměrné vnitřní teploty. 

On/Off spínač na vnitřní jednotce
Modely bez konektivity jsou vybaveny jednoduchým 
spínačem pro případ, že dálkové ovládání není zrovna 
k nalezení.

1 Nastavené podmínky testu: vnitřní teplota 30 °C s vlhkostí 40 %, venkovní teplota 33 °C s vlhkostí 40 %. Invertorová technologie, chladící výkon 12K BTU, plocha 21 m²; chladící výkon 18K 
BTU, plocha 26 m².
2 Porovnání standardního provozního režimu s teplotou nastavenou na 16 °C a režimu úspory energie s teplotou nastavenou na 25 °C. Nastavené podmínky testu: vnitřní teplota 28 °C s 
vlhkostí 50 %, venkovní teplota 31 °C s vlhkostí 50 %. Invertorová technologie, chladící výkon 12K BTU, plocha 21 m².

JetFunction

Rychlé ochlazení během pouhých 10 minut
Někdy to prostě musí být rychle. S JetFunction teplota poklesne během 10 minut o 5 °C.1.

PurificationFiltration
Filtry HEPA a silver Ion

Dvouvrstvý filtrační systém pomáhá uchovat v 
domácnosti svěží vzduch. Omyvatelný prachový filtr 
zachytává prach, HEPA filtr odstraňuje ze vzduchu 99,97 
% částic větších než 0,3 μm.

AutoClean
Hygienické a rychlé čištění

V režimu chlazení nebo odvlhčování systém odvádí vodu ze vzduchu a znovu ji používá k čištění nečistot z 
odpařovače. Pokud je přístroj vypnutý, samočisticí systém se automaticky přepne tak, aby vysušil odpařovač. Tím, že 
brání šíření plísní a bakterií, zajišťuje čisté prostředí vašeho domova a pomáhá šetřit energii. 
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FANTASIA II COLLECTION • SPLIT

4DXpertAirFlow

Chlazení všemi směry
Zdokonalený systém se 4 vývody vzduchu v různých směrech pro rovnoměrný rozptyl vzduchu. 

InverterTechnology
Konstantní teplota a účinnost

Efektivně a nepřetržitě přizpůsobuje rychlost 
kompresoru podle potřeby, takže nedochází ke kolísání 
teploty nebo poklesu účinnosti. Ve srovnání s 
tradičními On/Off spotřebiči a pouze se dvěma 
rychlostmi ventilátoru, mění inverter frekvenci, která 
umožňuje přístroji pracovat s měnící se rychlostí - 
jakmile je v místnosti požadovaná teplota, kompresor 
začne běžet mnohem pomaleji. 

EcofriendlyGas
Nové chladivo Eco R32

Chladivo nové generace R32 je extrémně energeticky 
efektivní a šetrné k životnímu prostředí, s menším 
dopadem na globální oteplování.

PowerSave
O 41 % nižší spotřeba energie

Garantuje snížení spotřeby energie až o 41 % v 
porovnání s tradičními spotřebiči.2
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SilentMode Heat Pump EcofriendlyGas

Hlavní funkce a technologie Doplňkové funkce a technologie

PurificationFiltration

Jednoduše stiskněte tlačítko 6. SMYSL na ovladači a snímač na vnitřní klimatizační jednotce 
rozpozná klimatické podmínky v místnosti. Na základě těchto údajů identifikuje optimální 
kombinaci funkcí (vytápění, chlazení, větrání nebo odvlhčování) k dosažení požadovaných 
podmínek tak rychle, jak jen to je možné.

Přenosné klimatizace 
Tiché, kompaktní, 

jednoduché

6TH SENSE
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1 Snížení hluku o 5 DbA v porovnání běžného režimu s maximálním výkonem výparníku a kondenzátoru a „tichým režimem“. Měření se provádí v interní laboratoři v souladu s normou EN 
12102.
2 Potenciál ODP pro vyčerpání oxonu je 0 pro plyn R290.

Díky speciálnímu provoznímu režimu, který je navržen tak, aby minimalizoval hluk, je přenosná klimatizace 
Whirlpool schopna velmi tichého provozu pro maximální pohodlí domova.

PurificationFiltration
HEPA filtr a prachový filtr

Dvouvrstvý filtrační systém pomáhá uchovat v domácnosti svěží vzduch. 
Omyvatelný prachový filtr zachytává prach, HEPA filtr odstraňuje z 
proudícího vzduchu 99,97 % částic větších než 0,3 μm.

Design
Praktické a kompaktní

Nové přenosné klimatizace Whirlpool jsou nyní ještě kompaktnější a 
manipulace s nimi je opravdu snadná. Výkon není velikostí nikterak 
omezen a navíc vypadají v každé místnosti prostě báječně.

Heat Pump
Ideální pro všechna roční období

Nový přenosná klimatizační jednotka s funkcí chlazení a topení zajistí 
perfektní teplotu v každém ročním období, dokonce i v zimě.

EcofriendlyGas
Nové chladivo Eco R290

Ještě ekologičtější s využitím nejmodernější generace chladiva. R290 
je vysoce účinný zemní plyn bez negativního vlivu na ozonovou 
vrstvu, s respektem k životnímu prostředí a optimálním výkonem.2.

SilentMode
Snížení hluku až o 70 %1
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SPLIT KLIMATIZACE

SPIW309A3WF.1
Premium Range

SPIW312A3WF.1
Premium Range

- split klimatizace
- 6. SMYSL Live App - ovládání přes WIFI
- GAS: R32
- chladicí kapacita: 9000 BTUs
- technologie: Inverter
- energetická třída chlazení/ohřev: A+++/A++ 
- EER chlazení (W/W): 4,73
- COP ohřev (W/W): 4,2
- hlučnost min: 24 dB
- filtr: HEPA + SILVER ION 
- rozměry  IDU (mm): 905x270x265

Sleep Age 
Mode

4

Jet Function
4D Xpert 
Air�ow

Dim

OFF

 AFutunco tionClean
Puri�cation 
Filtration

24

- split klimatizace
- 6. SMYSL Live App - ovládání přes WIFI
- GAS: R32
- chladicí kapacita: 12000 BTUs
- technologie: Inverter
- energetická třída chlazení/ohřev: A+++/A++ 
- EER chlazení (W/W): 4,4
- COP ohřev (W/W): 3,9
- hlučnost min: 24 dB
- filtr: HEPA + SILVER ION 
- rozměry IDU (mm): 905x270x265

Sleep Age 
Mode

4

Jet Function
4D Xpert 
Air�ow

Dim

OFF

 AFutunco tionClean
Puri�cation 
Filtration
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SPLIT KLIMATIZACE

SPIW309A2WF
Core+ range

- split klimatizace
- 6. SMYSL Live App - ovládání přes WIFI 
- GAS: R32
- chladicí kapacita: 9000 BTUs
- technologie: Inverter
- energetická třída chlazení/ohřev: A++/A+ 
- EER chlazení (W/W): 3,54
- COP ohřev (W/W): 4,12
- hlučnost min: 24 dB
- filtr: HEPA + SILVER ION 
- rozměry IDU (mm): 905×270×210

Sleep Age 
Mode

4

Jet Function
4D Xpert 
Air�ow

Dim

OFF

 AFutunco tionClean
Puri�cation 
Filtration

24

SPIW312A2WF
Core+ range

- split klimatizace
- 6. SMYSL Live App - ovládání přes WIFI 
- GAS: R32
- chladicí kapacita: 12000 BTUs
- technologie: Inverter
- energetická třída chlazení/ohřev: A++/A+ 
- EER chlazení (W): 3,5 
- COP ohřev (W): 3,9 
- hlučnost min: 24 dB
- filtr: HEPA + SILVER ION 
- rozměry IDU (mm): 905 × 270 × 210 

Sleep Age 
Mode

4

Jet Function
4D Xpert 
Air�ow

Dim

OFF

 AFutunco tionClean
Puri�cation 
Filtration
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SPLIT KLIMATIZACE

SPIW 309L 
Core range

- split klimatizace
- GAS: R32
- chladicí kapacita: 9000 BTUs
- technologie: Inverter
- energetická třída chlazení/ohřev: A++/A+ 
- EER chlazení (W/W): 3,04
- COP ohřev (W/W): 3,86
- hlučnost: 23 dB
- filtr: Active Carbon
- rozměry IDU (mm): 818x270x217

Jet Function
4D Xpert 
Air�ow

Dim

OFF

 AFutunco tionClean

SPIW 422/2 
Core range

- split klimatizace
- GAS: R410A
- chladicí kapacita: 24000 BTUs
- technologie: Inverter
- Energetická třída chlazení/ohřev: A++/A+ 
- EER chlazení (W/W): 3,32
- COP ohřev (W/W): 3,62
- Hlučnost: 59 dB
- Filtr: HEPA + Katechin
- Rozměry IDU (mm): 1173x315x238

Jet Function
4D Xpert 
Air�ow

Dim

OFF

 AFutunco tionClean
Puri�cation 
Filtration
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SPLIT KLIMATIZACE

SPIW 318L 
Core range

- split klimatizace
- GAS: R32
- chladicí kapacita: 18000 BTUs
- technologie: Inverter
- energetická třída chlazení/ohřev: A++/A+ 
- EER chlazení (W/W): 3,25
- COP ohřev (W/W): 3,61
- hlučnost: 33 dB
- filtr: Active Carbon
- rozměry  IDU(mm): 1002x315x238

Jet Function
4D Xpert 
Air�ow

Dim

OFF

 AFutunco tionClean

SPIW 312L 
Core  range

- split klimatizace
- GAS: R32
- chladicí kapacita: 12000 BTUs
- technologie: Inverter
- energetická třída chlazení/ohřev: A++/A+ 
- EER chlazení (W/W: 2,98
- COP ohřev (W/W): 3,61
- hlučnost: 23 dB
- filtr: Active Carbon
- rozměry IDU (mm): 818x270x217

Jet Function
4D Xpert 
Air�ow

Dim

OFF

 AFutunco tionClean



PŘENOSNÉ KLIMATIZACE

PACW29HP 
Premium range

- přenosná klimatizace s dálkovým ovladačem 
- GAS: R290
- chladicí kapacita: 9000 BTUs
- technologie: chlazení a ohřev
- energetická třída chlazení/ohřev: A+/A+ 
- EER chlazení (W/W): 3,1
- COP ohřev (W/W): 2,8
- hlučnost: 64 dB
- filtr malý: HEPA
- rozměry (mm): 448x744x400

Dim

OFF

 AFutunco tionClean
Puri�cation 
Filtration
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PACW212HP 
Premium range

- přenosná klimatizace s dálkovým ovladačem 
- GAS: R290
- chladicí kapacita: 12000 BTUs
- technologie: chlazení a ohřev
- energetická třída chlazení/ohřev: A/A+ 
- EER chlazení (W/W): 2,6
- COP ohřev (W/W): 2,8
- hlučnost: 64 dB
- filtr malý: HEPA
- rozměry (mm): 448x744x400

Dim

OFF

 AFutunco tionClean
Puri�cation 
Filtration
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PŘENOSNÉ KLIMATIZACE

PACB29CO 
Core range

- přenosná klimatizace s dálkovým ovladačem 
- GAS: R290
- chladicí kapacita: 9000 BTUs 
- technologie: chlazení 
- energetická třída: A
- EER chlazení (W/W): 2,6
- hlučnost: 64 dB
- filtr malý: HEPA
- rozměry (mm): 448x744x400

Dim

OFF

 AFutunco tionClean
Puri�cation 
Filtration

24

PACW29COL
Core range

- přenosná klimatizace s dálkovým ovladačem 
- GAS: R290
- chladicí kapacita: 9000 BTUs 
- technologie: chlazení
- energetická třída: A
- EER chlazení (W/W): 2,6
- hlučnost: 64 dB
- filtr malý: HEPA
- rozměry (mm): 448x744x400

Dim

OFF

 AFutunco tionClean
Puri�cation 
Filtration
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PŘENOSNÉ KLIMATIZACE

PACW212CO 
Core range

- přenosná klimatizace s dálkovým ovladačem 
- GAS: R290
- chladicí kapacita: 12000 BTUs 
- technologie: chlazení 
- energetická třída: A
- EER chlazení (W/W): 2,6
- hlučnost: 64 dB
- filtr malý: HEPA
- rozměry (mm): 448x744x400

Dim

OFF

 AFutunco tionClean
Puri�cation 
Filtration

24

ODVLHČOVAČ VZDUCHU DE 20 LWS0

- Inovativní a elegantní design
- 4 druhy odvlhčování: plynulé, automatické, tiché, suché
- Zobrazování okolní vlhkosti v reálném čase
- Funkce automatického spuštění
- Bezpečnostní zámek
- Indikace plné nádrže
- Odnímatelný a omyvatelný filtr
- Kapacita nádrže na vodu 4 l
- 3 různé úrovně rychlosti



Značka Wpro, zrozená na základě více než stoletých zkušeností a odborných znalostí výroby domácích 
spotřebičů společnosti Whirlpool, je profesionálním řešením pro všechny domácí spotřebiče. Wpro nabízí řadu 
specializovaných produktů, které byly navrženy tak, aby poskytovaly profesionální výsledky a které jsou vhodné 
pro všechny značky domácích spotřebičů. 

Nabízíme
Profesionální výsledky
Wpro se zrodilo u profesionálů a proto naše 
výrobky nedělají žádný kompromis při 
dosahování profesionálních výsledků.

Zkušenosti
Wpro nabízí příslušenství vhodné pro velké i 
malé domácí spotřebiče, takže jsme schopni 
rozvíjet širokou škálu specializovaných 
produktů.

Univerzálnost
Wpro přípravky jsou vhodné pro všechny
značky domácích spotřebičů.

Proč?
Všechny přípravky Wpro jsou schváleny předními výrobci spotřebičů, kteří se zaručují za jejich profesionalitu a 
výsledky. Před uvedením na trh jsou všechny kontrolovány a revidovány oddělením kvality, abychom si byli 
jistí, že poskytujeme našim zákazníkům tu nejlepší úroveň výkonu.

Vždy s profesionálními výsledky.

Zkušenosti Univerzálnost

Profesionální 
výsledky
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Příslušenství a čisticí přípravky Wpro 
pro péči, údržbu a pohodu

Zvyšuje účinnost klimatizace, zabraňuje výměně vzduchu mezi vnitřním a vnějším 
prostorem. Přizpůsobí se dveřím, oknům i posuvným dveřím z hliníku, dřeva a PVC. 
Snadná instalace a výměna pomocí suchého zipu. Kompatibilní se všemi značkami 
mobilních klimatizačních jednotek.
Obsahuje: 4 kusy a lepidlo na suchý zip.

SADA PRO VZDUCHOVÉ TĚSNĚNÍ DVEŘÍ /OKEN PRO PŘENOSNÉ KLIMATIZACE

12 NC / Comm. Code  484000008629 /   CAK 002

Filtr je určen pro přenosné a split klimatizace. Ekologický filtr jen bez chlóru a 
pojivových pryskyřic, poskytuje ochranu proti alergii způsobené pylem, prachovým 
roztočům, prachovým částicím apod. Je vyroben z tepelně lepených syntetických 
vláken třídy G4. Návod k použití: Ořízněte na požadovanou velikost a vložte do 
prostoru pro nasávání vzduchu.

UNIVERZÁLNÍ PRACHOVÝ FILTR PRO KLIMATIZACE A ČISTIČKY VZDUCHU 
290×460 mm

12 NC / Comm. Code    484000008643 /   AFI 016

ČISTICÍ SPREJ S VŮNÍ 500 ml

Pomáhá odstranit nepříjemné pachy, které se mohou v klimatizaci objevit, zanechává 
příjemnou vůni.

12 NC/ Comm. Code   484000008642 / ACS 016    

20

Dostupné na dotaz (s českými popisky v Lozornu)



Whirlpool CR spol. s r.o.

Radlická 3201/14, Praha 5, 150 00
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