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Poznejte novou řadu 
spotřebičů Whirlpool

W Collection

Představujeme jedinečnou kolekci spotřebičů v jednotném designu s vyspělou tech-
nologií nejvyšší třídy. To je náš Whirlpool. W Collection je určena pro ty, kdo usilují  
o dokonalost v souladu s výkonem. Začíná prvním písmenem Whirlpool a je vyvinu-
ta podle vašich zvyklostí a potřeb. Učí se od vás, rozvíjí vaše zkušenosti a umožňuje 
dosáhnout dokonalosti snadno a intuitivně. 
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 6. SMYSL 
pro inteligentní 

pečení

W Collection je kompletní řada domácích spotřebičů, která změní vaše zvyk-
losti: představujeme perfektní soulad mezi špičkovým designem Whirlpool  
a nejmodernějšími technologiemi. S W Collection posilujeme vedoucí postavení 
v segmentu prémiového trhu. 

Celá designová řada zahrnuje kuchyňské spotřebiče vybavené neuvěřitelným 
výkonem, který je doplněn technologií 6. SMYSL, barevními dotykovými displeji 
s navigací a charakterizován výjimečným zpracováním. Přinášíme inovace, které 
pomáhají zákazníkovi vždy dosáhnout vynikajících výsledků. 

W Collection nabízí novou technologii využití páry v troubě, masovou sondu 
Multisense, víceúrovňové pečení a ještě mnohem více. 
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Inteligentní

soulad

W Collection znamená také vzájemné propojení spotřebičů. Díky aplikaci  
6. SMYSL LiveApp má spotřebitel v rukou centrální ovládání své domácnosti – 
kuchyně, a svobodně plánuje svůj život, přičemž každý spotřebič je pod kont-
rolou kdykoliv a odkudkoliv. 

Tato řada domácích spotřebičů odlehčí vašim povinnostem a přidá volný čas 
pro to, na čem vám opravdu záleží. Kromě toho je aplikace 6. SMYSL LiveApp 
připravena stát se skutečným zdrojem zajímavých informací pro ty, kdo chtějí 
dostávat tipy a návrhy, nebo sledovat užitečné návody přizpůsobené vlastnímu 
vkusu, zvykům a stravování. W Collection - inteligentní spojenec pro bezproblé-
mový život. 
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W11

Designová řada W11 je určena pro rafinované, minimalistické kuchyně. Dokonalá krása 
skla je doplněna čistými liniemi pro jedinečný elegantní výsledek. Lineární přesnost  
vestavných spotřebičů řady W11 dokáže vytvořit úžasný koordinovaný vzhled. Inovativní 
senzory a funkce mění sofistikované programy na jednoduché a vysokým výkonem 
pomáhají spotřebitelům krok za krokem dosáhnout konečného výsledku. 

UŽÍVEJTE SI NEJNOVĚJŠÍ INTERAKTIVNÍ NAVIGACI PRO PEČENÍ

MySmartDisplay je intuitivní, přehledný a snadno čitelný display s navigací v českém 
jazyce, který vám pomůže dosáhnout výsledků pečení inspirovaných profesionálními ku-
chaři. Jednoduchým výběrem jednoho z mnoha receptů vás MySmartDisplay naviguje 
k postupnému dokončení připravovaného jídla. Úspěšné pečení vynikajících jídel nebylo 
nikdy jednodušší a zábavnější. Plně barevný dotykový displej umožňuje komunikovat  
s troubou a recepty.

INTELIGENTNÍ NÁPOVĚDA

MySmartDisplay poskytuje správné informace ve správném 
čase v jednoduchých krocích. Každý spotřebič Whirlpool má 
stejný styl navigace: naučte se používat jeden a ovládejte 
všechny. Displej si zapamatuje vaše zvyky a jednoduchým 
postupem vás dovede do cíle. 

SPOTŘEBIČE, KTERÉ MYSLÍ A VAŘÍ JAKO VY

Další generace kulinářských inovací je tu. Pokyny pro přípravu 
jsou navrženy na základě ověřených receptů a zkušeností 
poskytnutých skutečnými kuchaři a na základě typických 
potřeb lidí. Použití je jednoduché a intuitivní, pro vaření stačí 
vybrat obrázek zvoleného jídla. 

SNADNO ČITELNÉ RECEPTY

Pokud jste začátečník nebo profesionální kuchař, toto jedi-
nečné ovládání ulehčuje život v kuchyni. Pravidelně připra-
vovaná jídla se dají uložit mezi oblíbené a nebo do pořadí pro 
denní vaření. Kombinace vaření jsou intuitivně seskupeny 
podle životního stylu uživatele: vegetariánská, společenská 
nebo národní jídla, grilování apod. 

Metody 
pečení

Funkce  
6. smyslu

PRO VÁS  
TIP NA OBĚD

LASAGNE PARTY

RYCHLE A 
JEDNODUŠE

VEGETARIANSKÉ

PLNÉ VITAMINŮ

Vyberte životní styl MUFFINY

ULOŽIT JAKO OBLÍBENÉ
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W9

Vestavné spotřebiče designové řady W9 jsou inspirující kombinací minimalistického 
designu a inovativní technologie. Skleněné plochy v kombinaci s nerezem tvoří ideální 
avantgardní řešení pro současné kuchyně. Vybaveny jsou intuitivními a lehko použitelný-
mi funkcemi, všechny spotřebiče řady W9 jsou vyhotoveny v jednotném designu, aby 
zajistily krásnou vizuální harmonii a exkluzivní, elegantní vzhled. 

PROGRESIVNÍ, INTUITIVNÍ A MULTIFUNKČNÍ

Whirlpool chápe, že lidé se raději těší z vaření, než studují manuál. Z tohoto důvodu nový 
dotykový display zobrazuje jasné pokyny, které je možno snadno zvolit výběrem obrázku 
nebo jednoduchého symbolu. Spotřebitelé teď mají hned na první pohled k dispozici 
všechny informace a zpětnou vazbu, kterou potřebují. Spotřebiče jim zároveň poskytují 
více času na to, aby se stali kreativními a mohli si vychutnávat jedinečný zážitek.

AssistedDisplay

AssistedDisplay  varné desky designové řady W9 nabízí až 63 kombinací na vaření, po-
drobné pokyny a jasnou zpětnou vazbu zobrazenou na dvou černo-bílých displayích. Ovlá-
dání výkonu jednotlivých varných zón je soustředěno na centrální stupnici, která umožňuje  
nastavit až 18 stupňů výkonu + Booster pro rychlejší vaření. Minimalistický design je ošetřen 
povrchovou nanotechnologií iXelium pro dlouhotrvající krásu. 

SmartDisplay

Displej designové řady W9 pro troubu a mikrovlnnou troubu 
tvoří 16ti-barevná a 3,5-palcová dotyková plocha (480 x 320 
pixelů), která zaznamená všechny možnosti propojení a vý-
kon fantastických funkcí Whirlpool. Jeho schopnost prezenta-
ce poskytuje intuitivní obrázky, jednoduché symboly a jasné 
pokyny v češtine pro jedinečný zážitek z nápovědy při vaření. 

MASO

DRŮBEŽ

VEGETARIÁNSKÉ

PEČIVO

Metoda pečení?

Jaké jídlo uvařit?

15:30 Připraveno v

ROSTBÍF 

AUTO 19:55
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W7

Designová řada W7 představuje moderní sortiment vestavných spotřebičů s čistými, 
jednoduchými liniemi, leštěnou ocelí a sklem. Každý detail je navržen tak, aby se bez 
námahy sladil s dnešními čistými moderními interiéry. Za koordinovaným moderním 
vzhledem je množství pokrokových technologií, intuitivních funkcí a inteligentních  
řešení s neomezenou inspirací a nápady. 

EasyDisplay

EasyDisplay  pro modely varných desek v designu W7 představuje samostatné ovládání  
každé varné zóny. Přesně nastavitelný výkon je možný na stupnici s 18ti úrovněmi + Booster. 
Každá varná zóna nabízí i kombinaci čtyř ze sedmi automatických funkcí nastavení výkonu: 
rozpouštění, pomalé vaření, udržování v teple, uvedení do varu, smažení, grilování nebo 
vaření Moca kávy v konvičce.

AssistedDisplay

LCD displej je součástí ovládání trub a mikrovlnných trub pro design řady W7, který zob-
razuje snadno čitelné symboly a krátké texty, které zákazníkům poskytují jasné a logické po-
kyny pro pečení od začátku až do konce. Jednoduchým výběrem typu potraviny trouba 
nastaví správný program a čas pro vždy dokonale připravená jídla. 
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Stačí si vybrat 

svůj recept:
6. SMYSL 

zajistí vždy  
skvělé výsledky

Inteligentní navigace zobrazená na na displejích používaných ve všech 
třech designových řadách nabízí spotřebiteli maximální komfort a jistotu 
při přípravě jakéhokoliv jídla. 

Na začátku stačí zvolit jídlo a navigace vás bude provázet jeho přípravou 
krok za krokem. Postará se o automatické nastavení teplot a funkcí trou-
by, takže se vámi připravovaný pokrm vyrovná jídlu profesionálních ku-
chařů i tehdy, když jste v kuchyni začátečníkem. 

Chcete 
připravit

lahodná jídla?
Nechte to  

na technologii 
6. SMYSL!

Inspirujte se výsledkem každého jídla. Trouby a parní 
trouby W Collection jsou vybaveny nejnovějšími tech-
nologiemi asistované přípravy jídla. 

Srdcem všech trub Whirlpool je jedinečná techno-
logie 6. SMYSL, která představuje soubor inteligent-
ních senzorů řídících přednastavené programy pří-
pravy jídla. 

Je to tak jednoduché: vyberete si, co chcete jíst  
a o zbytek se postará 6. SMYSL. Trouba automaticky 
rozpozná nejčastěji používané funkce a doporučí 
přidat je k oblíbeným.

MASOVÁ SONDA Multisense

Jedinečná masová sonda, která snímá teplotu jídla ve 4 různých vrstvách v nezměněné poloze, umožňuje maximální kontrolu  
a řízení procesu pečení z vnitřku jídla a také okolní teploty. Přesné měření zabezpečuje rovnoměrné propečení vždy s doko-
nalým výsledkem.

Použitelné nejen pro pečení masa, ale také pro pečení  
dezertů, chleba a pečiva.

Konektor

Ergonomické úchyty

Kontrolované 4 vrstvy 

Poddajný kabel během pečení 
nemění původně  
nastavenou polohu

15 |
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Vylepšená 
cirkulace 
vzduchu

SteamSense+

Příprava jídla 100 % párou přináší plnou chuť potravin a spotřebitelům umožní vychutnat si 
opravdu zdravá jídla se zachováním živin, vitamínů a minerálů. Příprava jídla při teplotě pod 
100 °C je bez ztráty hmotnosti nebo vysoušení v průběhu vaření. Ideální řešení pro přípravu 
ryb, drůbeže, zeleniny a rýže.

6. SMYSL

6. SMYSL monitoruje proces pečení, upraví čas i teplotu podle potřeby a automaticky vypne 
troubu, když je pečení ukončeno. 

SteamSense

Kombinací páry a horkého vzduchu se postarají o zlatavé a křupavé jídlo zvenku a zároveň 
šťavnaté uvnitř. Ideální teplota 140 -2 20 °C pro přípravu pečených ryb (v celku / filety), 
pečenou drůbež, chléb, sušenky, koláče a pečené maso v kombinaci se 3 stupněmi páry  
– vysoký, střední a nízký stupeň. 

Cook4

Pečení stejných nebo také různých druhů jídla až na 4 úrovních najednou, žádné mísení 
chutí, maximální využití času a energie. 

Ohřev vody

•  Zásobník je umístěný  
v zadní části trouby

•  Integrované ohřevné těleso  
ohřívá vodu a generuje páru  
podle potřeby

•  Senzor a elektronické řízení  
zabezpečují ve správnou dobu  
správné dávkování páry

•  Po skončení pečení systém  
zabezpečí vyčerpání zbylé vody  
a odvápnění soustavy

Nový tvar zadní stěny Boční průduchy pro distribuci vzduchu Trubky zásobníkuStlačením otevřete zásuvku 
pro dávkování vody

36 nasávacích otvorů Zvýšené otáčky ventilátoru o 50 % 
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Mikrovlnné trouby

Vlastnosti & technologie

Mikrovlnné trouby W Collection umožňují dosáhnout dokonalých  
výsledků přípravy jídla už za poloviční čas.1)

Jednoduše si vyberte, co chcete jíst a nechte senzory technologie  
6. SMYSL nastavit jeden z pěti nejvhodnějších způsobů vaření, auto-
maticky nastaví čas, výkon a teplotu pro ideální výsledky. 

V mikrovlnných troubách připravíte širokou škálu jídel včetně těch, 
které byste v běžné mikrovlnné troubě nepřipravovali. Mikrovlnné 
trouby Whirlpool nabízí až 140 kombinací vaření, které jsou uspořá-
dané podle životního stylu a výběru stravy: společenská, národní, 
vegetariánská a podobně. 

Kompletní asistované vaření přináší zážitek z přípravy jídla. 

1)  Čas vaření je porovnávaný s přípravou totožného jídla v klasické troubě  
(například lasagne, pečené kuře, zákusky)

CrispFry

Zlatavé, zdravé smažení bez přidaného oleje na talíři Crisp 
díky 3D technologii distribuce mikrovlnné energie a výkonu 
horkovzdušného ohřevu.

Crisp

Unikátní funkce pro pečení chleba a koláčů až po ryby a drů-
bež: vždy bezkonkurenčně křehké díky kombinaci 3 funkcí - 
distribuce mikrovln 3D + gril + unikátní zapékací talíř Crisp.

ForcedAir / horký vzduch

Skutečné pečení jako v tradiční horkovzdušné troubě. Mik-
rovlnná trouba je vybavena stejným ohřívacím tělesem  
a ventilátorem jako horkovzdušná trouba. Funkce se může 
kombinovat i s přidáním mikrovln. 

Reheat&Defrost / ohřev a rozmrazení

Rovnoměrná distribuce mikrovln zachovává strukturu  
a barvu jídla, aby se rychle a rovnoměrně rozmrazilo, čímž 
se zachovávají původní živiny, chuť a barva jakéhokoliv 
druhu potravin. 

Steam&Boil / pára a vaření

Lehké, zdravé a chutné recepty díky přirozené síle páry  
a speciální sadě příslušenství. 

Nová generace závěsů dveří brání jakémukoliv hlučnému 
zavírání, stačí jeden jemný pohyb a dveře se bez námahy 
plynule a potichu zavírají. 
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Pravá chuť
Espressa

Příjemné potěšení z vynikající vůně kávy vyrobené kávovarem s profesionalitou W Collection. 
Kávovar se hodí k celé kolekci vestavných spotřebičů, čímž se stává skutečnou nutností  
v každé moderní kuchyni. Jeho kompaktní rozměry jsou ideální pro kombinaci s ohřev-
nou zásuvkou z kolekce Gallery. Ta je umístěna v prostoru pro troubu v kuchyni zákazníka.  
Výběr kávy a nebo Cappuccina je mimořádně intuitivní díky plnobarevnému dotykové-
mu displeji. Spotřebitelé si mohou nastavit a uložit do paměti svojí oblíbenou kávu, zá-
roveň si mohou vybrat mezi malou, střední a nebo velkou kávou, 5 stupni intenzity kávy  
a teplotou vody připravovaného nápoje. Kávovar W Collection je vybavený dvojitým termo- 
blokem pro přípravu kávy, teplé vody a mléčné pěny. 

 

Kompaktní
spotřebiče
Perfektní
jednotná

linie

W Collection Gallery, to jsou kompaktní spotřebiče s výš-
kou 45 cm, mezi které patří Mikrovlnná trouba, Turbo 
trouba 2 v1 – klasická horkovzdušná trouba kombinovaná 
s mikrovlnným výkonem, Parní trouba a Kávovar. Vytvoř-
te si galerii spotřebičů v horizontálním, vertikálním nebo 
čtvercovém rozložení. Špičkový design galerie dokonale 
zapadne do každého interiéru. V kombinaci s ohřevnou 
zásuvkou se kompaktní spotřebiče hodí do tradiční skříňky 
s výškou 60 cm.

Kapacita ohřevné zásuvky je 16 litrů, nastavitelná teplota 
od 40 do 70 °C. Instaluje se pod kompaktní spotřebiče za 
účelem dosažení výšky tradiční trouby v případě instalace 
spotřebičů vedle sebe v jedné linii. 

VYSPĚLÁ TECHNOLOGIE PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY

Tento plně automatický kávovar přináší dokonalou kávu s intenzivní chutí, skutečné ital-
ské Espresso a krémové Cappuccino. To vše díky dvojitémtu systému Thermoblock s dvěma 
samostatnými systémy ohřevu a kompaktní varnou jednotkou se správným tlakem, perfektním 
řízením teploty a optimálním tlakem vody. 

VYBERTE SI SVOJI KÁVU

Kávovar Whirlpool splní každý požadavek. 
Dosažení perfektní kávy nebylo nikdy tak 
jednoduché. Nastavený režim nabízí 
mnoho předvolených receptů. Režim Ob-
líbené nabízí možnost nastavit si vlastní 
oblíbený nápoj: vyberte si jemnou až extra 
silnou kávu, malý sálek až extra velký hrnek, 
s mlékem nebo bez mléka. Osobní režim 
umožňuje spotřebitelům rozpracovat a vy-
tvořit nápoj, který vyhovuje jejich osobnímu 
vkusu a zapamatovává si recept pro budou-
cí použití. 

NABÍDKA REŽIMŮ

Espresso, Americká káva, Caffeelatte, Cappuccino, Cappuccino Mix, Káva, Espresso macchiato, 
Bílá káva, Horká voda, Latte freddo, Latte macchiato, Mléko, Pěna
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Kompaktní

parní trouba,
profesionální
zdravé vaření

Technologie 6. SMYSL řídí celý proces vaření díky spe-
ciálním senzorům, kterými nastavuje množství páry 
vháněné do prostoru trouby, vždy při správné teplotě  
a ve správný čas. Trouba umožňuje kombinovat páru a tra-
diční pečení, abyste získali chutná jídla perfektně křupavá 
zvenku a jemná a šťavnatá uvnitř. 

Kompaktní parní trouba Whirlpool W Collection kombinuje 
konvenční ohřev s párou a je dokonale sladěná s designem 
W Collection. Vaření ve 100 % páře uchovává živiny pro 
chutná a zdravá jídla. 

KOMBINACE PÁRY S HORKÝM VZDUCHEM

Umožňuje připravit křupavá jídla se šťavnatým vnitřkem v kratším čase než klasická trouba. 

MASOVÁ SONDA

Je propojena s ovládacím panelem, umožňuje nastavit žádanou teplotu pro profesionální 
výsledky pečení: zajišťuje správnou teplotu, čas přípravy a automatické vypnutí. 

• Polévky

• Rýže a obiloviny

• Maso

• Maso se sondou

• Ryby

• Ryby se sondou

• Chléb

• Pizza

• Slané koláče

• Dezerty

• Zelenina

• Vejce

• Pára

• Konvenční ohřev / horký vzduch

• Kombinace Pára + Konvenční ohřev

• Rozmrazování párou

• Ohřev párou

• Čištění párou

• Kynutí

• Konzervování

• Výroba jogurtů

• Dezinfekce párou

71 PŘEDNASTAVENÝCH RECEPTŮ MANUÁLNÍ FUNKCE SPECIÁLNÍ FUNKCE PÁRY
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Trouba 2 v 1, 

tradiční pečení
s mikrovlnnou

rychlostí

Spojení tradiční a mikrovlnné trouby v kompaktní velikosti 45 cm.  
V troubě 2 v 1 připravíte jídla 2 x rychleji než v tradiční troubě. 

Trouba představuje dva spotřebiče v jednom:

• horkovzdušnou troubu na pečení

• mikrovlnnou troubu

Díky inteligentním senzorům můžete připravovat dokonalá jídla bez 
nastavování jednotlivých funkcí. Senzory trouby automaticky nastaví 
potřebné parametry pro přípravu konkrétního pokrmu a neustále 
přizpůsobují úroveň energie a čas vaření pro dosažení dokonalých 
výsledků.

PEČENÍ

Nabízí až 47 přednastavených receptů v jednotlivých potravinových třídách (Polévky, Maso, 
Ryby, Chléb, Pizza, Slané koláče, Zelenina, Koláče a pečivo, Pop Corn).

OHŘEV

Perfektní ohřev studených, již dříve uvařených jídel z nízké a nebo pokojové teploty.

KAPACITA 40 LITRŮ

Dokonale využitelná plocha a možnost použití tradičních plechů na pečení: kompaktní 
zvenku, ale vynikající velikost uvnitř, vhodná i pro pečení na 2 úrovních najednou.

ROZMRAZOVÁNÍ

Rozmrazování jídel se zachováním původních vlastností a chutí.
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Vychutnejte si nový

způsob
asistovaného

vaření

Představujeme nové indukční desky s vysokým výkonem, špičkovým 
designem a intuitivním ovládáním s asistovaným vařením. Inteligentní 
senzory technologie 6. SMYSL kontrolují a nastavují výkon pro jednot-
livé způsoby vaření.

INTUITIVNÍ KONTROLA TEPLOTY

Nepřetržitá kontrola teploty připravovaného jídla a výkonu. Senzor na 
základě zjištění teploty připravovaného jídla v hrnci a zvolené funkce 
nastaví ideální úroveň výkonu pro dosažení vynikajících výsledků.

FlexiSide

Sloučení dvou levých varných zón do jedné oválné.

FlexiMax

Sloučení dvou zadních varných zón do jedné oválné.

FlexiFull

Nabízí regulaci celého povrchu varné desky na jedné úrovni 
výkonu, vynikající plocha i pro velké, oválné nebo obdelní-
kové nádoby nebo grilovací pánve. 

ChefControl

Unikátní využití varné plochy, která je rozdělena do tří teplotních zón (vysoká, střední a nízká) pro plynulé vaření

NEOMEZENÉ VAŘENÍ NA CELÉ PLOŠE

Nové indukční desky kombinují celoplošné vaření s vařením na jednotlivých vybraných zónách – kdekoliv. Deset oválných cívek1) zajišťuje lepší detekci přítomnosti hrnce a dokonalejší distribuci 
tepla pro dosažení nejlepších výsledků vaření. 

1)  V závislosti na modelu

STŘEDNÍ
STŘEDNÍ

STŘEDNÍ
NÍZKÁ NÍZKÁ

VYSOKÁ

VYSOKÁ
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Senzory

Smart Sense – W11

Ideální teplota a výkon pro každý druh jídla. Whirlpool technologie 6. SMYSL přináší nejpo-
kročilejší pomoc při vaření. Inteligentní senzory zajistí úplně nový způsob vaření, který řídí 
krok za krokem celý proces s cílem zajistit dokonalý výsledek. 6. SMYSL nastavuje ideální 
úroveň výkonu pro pomalé rozpouštění másla a čokolády, vaření, smažení, grilování nebo 
pomalé vaření pro zahušťování omáček. 

METODY VAŘENÍ

Uvedení do varu + Zahušťování + Udržování v teple + Rozpouštění + Smažení + Grilování 
+ Fritování + Chef Control + Moka

Smart Sense – W11
6. SMYSL PRO KOMBINACI AŽ 100 RECEPTŮ

Varné desky v designové řadě W11 s programem MySmartDisplay jsou vybavené ba-
revným displejem a inovativní technologií App, která nabízí pomoc krok za krokem až pro 
100 kombinací vaření.  

Smart Sense – W9
ASISTOVANÉ VAŘENÍ

Jednoduše ovladatelný AssistedDisplay na varných deskách v designu W9 poskytuje jasnou 
zpětnou vazbu. Senzory technologie 6. SMYSL automaticky nastaví ideální teplotu a čas pro 
každý ze 63 receptů, od sladkostí a těstovin až po různé druhy masa. 

Udržování v teple Smažení

Rozpouštění

Zahušťování

Uvedení do varu Grilování

35° C 250° C

METODY VAŘENÍ

Uvedení do varu + Zahušťování + Udržování v teple + Rozpouštění + Smažení + Grilování  
+ Chef Control + Moka

METODY VAŘENÍ

Uvedení do varu + Zahušťování + Udržování v teple + Rozpouštění + Smažení + Grilování  
+ Moka

Smart Sense – W7
SENZOROVĚ ŘÍZENÉ VAŘENÍ

Inteligentní senzory rozpoznají teplotu hrnce a na základě zvoleného programu neustále 
upravují úroveň výkonu, dokud není jídlo dokonale vařené. Úrovně výkonu je možné nasta-
vit manuálně od 1 do18 + Power a nebo automaticky zvolením jedné ze 6 přednastavených 
funkcí pomocí EasyDisplay.
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MaxiFlame

Technologie MaxiFlame umožňuje ovládání obou dvou prstenců jedním otočením knoflíku 
pro extra silný plamen, kterým je dosaženo maximálního výkonu pro rychlé vaření. Díky ply-
nulé regulaci plamenu garantuje hořák 5 kW extra silný výkon pro rychlé dosažení vysoké 
teploty (například pro pánev Wok).

iXelium

Povrch varných desek Whirlpool je upravený unikátní nanotechnologií iXelium, díky které 
jsou desky 15 x odolnější proti poškrábání a 6 x odolnější proti korozi ve srovnání s tradičními 
varnými deskami.1) Exkluzivní povrch iXelium také znamená, že varné desky se rychleji  
a snadněji čistí a odolávají vysokým teplotám, díky tomu jejich povrch zůstává stálobarevný. 
Varné desky s povrchem iXelium nestárnou a zachovávají si krásu a lesk velmi dlouho. 

 

1)  Testy provedené v laboratořích TUV Rheinland Itálie

Celoplošné mřížky hořáků

Bezpečnější a flexibilnější vaření. Nový design mřížek poskytuje bezpečnou a pevnou pod-
poru pro vaše hrnce a pánve. Vychutnejte si celkovou vyváženost a flexibilitu při vaření: lehce 
posouvejte a nebo přikládejte varné nádoby z jednoho hořáku na druhý, bez rizika nestability.

Výkon hořáků – Čas vaření do bodu varu

Standardní hořák

Hořák MaxiFlame -30 %

Jeden hořák, 
dva prstence,

maximální
výkon

Společnost Whirlpool představuje vysokovýkonné 
plynové varné desky W Collection, které poskytu-
jí správnou energii každému vaření. Varné desky 
jsou vybavené hořáky s technologií MaxiFlame  
se dvěma soustřednými prstenci pro výkonné, rovno-
měrné a regulovatelné teplo. Hořák MaxiFlame vždy 
distribuuje teplo rovnoměrně a efektivně pro maxi-
mální flexibilitu a výkon. 
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Čistý vzduch
a jasné světlo

pro vaření

Odsavač par inspirovaný čistým vzduchem a světlem, důmyslný 
design s hladkými povrchy, v jednotné linii designu W Collection. 

Bez ohledu na to, zda se na varné desce frituje, vaří nebo smaží, 
senzory technologie 6. SMYSL snímají výpary, zápachy i teplotu  
a automaticky přizpůsobují výkon a odsávání tak, aby byl za-
jištěn dokonale čistý vzduch. 

Odsavače par W Collection jsou vybaveny inteligentní sadou 
LED světel pro dokonalé osvětlení varné plochy. 

VERTIKÁLNÍ ODSAVAČ PAR

Je dokonalým řešením pro všechny milovníky vaření, kteří potřebují řešit volný prostor nad 
varnou deskou a rádi připravují náročnější recepty s delší dobou přípravy. Větší množství páry 
může zajistit rosení skleněné stěny běžného odsavače. S nástěnným odsavačem Whirlpool se 
žádné kapky tvořit nebudou. 

INTEGROVANÝ ODSAVAČ PAR DO PRACOVNÍ DESKY

Nabízí velkorysou šířku 90 cm a je instalován do pracovní desky. Elegantní minimalistický 
design perfektně ladí s ostatními spotřebiči W Collection. Působivá rychlost odsávání vtáhne 
zápachy, dým a páru vzniklou při vaření na varné desce a zajistí v kuchyni čistý vzduch.

PROTIKONDENZAČNÍ SYSTÉM

Nástěnný odsavač má přední plochu a spodní kryt konstrukce vybavený speciálním vyhří-
vaným filtrem, který brání kondenzaci par na ploše. Když se odsavač nepoužívá,  

skleněný kryt zůstává sklopený.
Při použití odsavače vyklopte kryt podle potřeby  
pod 45° a nebo 90° úhlem a zvolte stupeň  
a délku odsávání s automatickým vypnutím.
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6. SMYSL

pro dokonalé
mytí a sušení 

nádobí
Představujeme myčky nádobí, které si poradí se silně připálenou 
špínou a stejně tak i s jemným sklem. Zároveň dokáží umýt i vy-
sušit každodenní nádobí už za jednu hodinu a přitom si poradit  
i s plastovým nádobím, které též dokonale vysuší. 

Technologie 6. SMYSL detekuje a monitoruje úroveň znečištění vody 
díky inteligentním senzorům a dle toho přizpůsobuje cyklus mytí. 

PowerCleanPro
DOKONALÉ UMYTÍ BEZ PŘEDMYTÍ

Zadní trysky vysokým tlakem vody odstraní i připálené zbytky 
jídla z hrnců a pánví při standardní teplotě mytí. 

+30 % ExtraSpace
VÍCE PROSTORU PRO KAŽDÉ NÁDOBÍ

Vysoká flexiblita vnitřního uspořádání umožňuje uložit o 30 % 
více nádobí díky zóně PowerCleanPro, která je vybavena 
držáky pro oporu pánví. 

PowerDry
MYTÍ A SUŠENÍ UŽ ZA 1 HODINU

Díky inovativnímu 3D proudění vzduchu je v uzavřeném 
prostoru myčky nádobí odváděn horký vzduch do kon-
denzačního labyrintu, kde se zbavuje vlhkosti a suchý se 
vrací zpět do myčky, aby dokonale vysušil každé i plastové 
nádobí.

+30%
ExtraSpace

LightingSystem
VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ MYČKY

Už žádné ztracené nebo zapomenuté nádobí v myčce. 
Čtyři LED světla dokonale prosvětlí vnitřek spotřebiče pro 
jednoduchou manipulaci při plnění nebo vyklízení nádobí 
z myčky. 

GlassProtect
BEZPEČNÉ MYTÍ SKLA

Speciálně vyhrazený prostor s příslušenstvím, které bezpečně 
udrží všechny typy skleniček. Příslušenství může být také 
složené, aby se vytvořil prostor pro ostatní nádobí.

SlidingSystem
DÉLKA DVEŘÍ, KTERÁ NEOMEZUJE

Systém posuvného mechanismu nábytkových dveří 1) vás 
už nikdy nebude omezovat při instalaci myčky do kuchyň-
ské linky. Už žádný výřez do soklu linky ani v případě dlouhé 
dekorační desky a nebo při instalaci myčky na podstavnou 
skříňku. Díky novému řešení posuvného mechanismu se de-
korační panel může vysunout nahoru až o 8 cm! Při otevření 
dveří myčky se v dolní úrovni panel nezasouvá do prostoru 
soklu.

1)  U vybraných modelů.
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6. SMYSL

pro inteligentní
skladování
potravin

W Collection je kompletní řada domácích spotřebičů, které 
jsou vybaveny špičkovými funkcemi, nejmodernější techno-
logií a designem Whirlpool. 

4- dvéřová chladnička W Collection přináší to, co naši zákazníci 
chtějí - pokročilou chladící technologii, vylepšené uspořádání 
vnitřnímu prostoru a prémiový výkon. 

Tato nová chladnička s velkou kapacitou nabízí inteligentní 
technologii pro optimální skladování potravin, která udržuje 
potraviny déle čerstvé přirozeným způsobem. 

FastFreeze
SUPERRYCHLÉ MRAZENÍ

Žádné pomalé dlouhodobé mrazení. Supermrazení přímým 
přívodem chladného vzduchu do vyhrazeného prostoru 
zajistí rychlé zmrazení potravin bez tvorby ledových krys-
talů, díky čemuž po rozmrazení potraviny nevykazují ztrátu 
vlhkosti a barvy. 

IceMaker / výrobník ledu 
LEDOVÉ KOSTKY VŽDY PO RUCE 

Praktický výrobník ledu umístěný v mrazničce dokáže při-
pravit ledové kostky velmi snadno. Stačí do plastových for-
miček nalít vodu a nechat zařízení v zásuvce mrazničky. Le-
dové kostky jednoduše otočením formiček  „přesypete” do 
spodní zásuvky. Výrobník, když jej již nepoužíváte, můžete 
odložit mimo mrazničku a získat tak více prostoru pro po-
traviny. 

Technologie 6. SMYSL
INTELIGENTNÍ KONTROLA TEPLOTY

FreshLock automaticky detekuje vnitřní teplotu chladničky 
a řídí činnost pro obnovu optimálního prostředí na ucho-
vávání čerstvých potravin. V mrazícím prostoru FreezeLock 
zajišťuje minimalizaci kolísání teploty. Díky FreezeLock je 
snižována tvorba popálení mrazem na potravinách a zacho-
vána jejich kvalita a vzhled. . 

Kapacita
MAXIMÁLNÍ PROSTOR 
PRO POTRAVINY

Štíhlý vnější rozměr chladničky, 
šířka 91 cm, hloubka pouhých 
61 cm, v sobě ukrývá vnitřní objem  
až 591 litrů, což představuje až  
31 nákupních tašek.1)

SmartDefrosting
INTELIGENTNÍ FÁZE ROZMRAZOVÁNÍ

Automatické odmrazování mrazničky zajišťuje bezúdržbový 
chod celého spotřebiče. Ve fázi odmrazování mrazničky je 
vypnutý systém chlazení chladničky, čímž dochází k úspoře 
energie. Chlazení chladničky je aktivováno v režimu od-
mrazování jen pokud je nezbytné. 

ZENTechnology
UŽIJTE SI TICHO

Díky invertorovému kompresoru chladnička dosahuje hluč-
nosti jen 37 dB!

1)  Nákupní taška s rozměry 56 x 60 cm = objem 18,7 litru. 
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Technologie 6. SMYSL
SENZOROVÁ KONTROLA ČINNOSTI

FreshControl pro dlouhou svěžest potravin v chladničce. 
FreezeControl reguluje výkyvy teploty v mrazničce pro za-
chování původní kvality zmrazených potravin.
FreshBox speciální zásuvka s teplotou 0 ° C.

Objem+40 %
MAXI KAPACITA

V porovnání se standardní chladničkou s rozměry  
š x v =55 x 177 cm má Space400 vnitřní objem větší o 40 %! 
S jen o 15 cm širší skříní pro zabudování získáte 400 litrů 
prostoru pro skladování potravin. 

6. SMYSL FreshControl
NEPŘETRŽITÁ KONTROLA TEPLOTY A VLHKOSTI

Senzory neustále kontrolovaná a upravovaná vnitřní teplo-
ta a vlhkost v chladničce zajišťuje ideální prostředí pro za-
chování čerstvosti skladovaných potravin. 

Technologie NoFrost
BEZNÁMRAZOVÉ ŘEŠENÍ PRO MRAZNIČKU

Nepřetržitá cirkulace vzduchu v mrazničce vyrovnává teplotní 
rozdíly v zásuvkách a dokonale zmrazí potraviny v krátkém 
čase. Automatický systém odmrazování se stará o bezúdrž-
bový chod spotřebiče.

Space400 Unikátní ve své třídě
NOVÝ ROZMĚR VE SVĚTĚ CHLADNIČEK

Šířka 69 cm a kapacita 400 litrů! To je vestavná chladnička 
Space400, největší ve světě vestavných kombinovaných 
chladniček.

Technologie LessFrost
NEVIDITELNÁ NÁMRAZA

Výparník skrytý do vnitřích bočních stěn mrazničky minima-
lizuje tvorbu námrazy. Už žádné mrazící rošty, jen skleněné 
poličky mezi zásuvkami.

Technologie StopFrost
BEZNÁMRAZOVÉ ŘEŠENÍ

Neoddělitelnou součástí StopFrost technologie je deska, kte-
rá na sobě kumuluje námrazu v mrazničce. StopFrost desku  
s námrazou stačí opláchnout pod studenou vodou a námraza 
je pryč. Odmrazování nebylo nikdy snazší!

Everest
VĚTŠÍ OBJEM VE STEJNÉM PROSTORU

Dokonalé využití standardní výšky nábytkové skříně pro 
kombinovanou chladničku. Výška 2 metry přináší navíc 
36 litrů oproti standardní chladničce.1) Už žádný nevyužitý 
prostor ve skříni nad chladničkou. 

SpaceMax
MAXIMÁLNÍ KOMFORT PŘI NAPLNĚNÍ CHLADNIČKY

O 15 cm vyšší chladnička přináší velký a přehledný vnitřní 
prostor a umožňuje skladovat potraviny i ve velkých baleních.

Energetická třída A++
ÚSPORA AŽ 20 % ENERGIE

Díky účinné kombinaci elektronického ovládání a činnosti 
kompresoru s variabilním výkonem je snížena spotřeba ener-
gie o 20 % na rozdíl od modelů v energetické třídě A.

1)  S výškou 177 cm.
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Doporučené kombinace modelů trub, mikrovlnných trub a kompaktních spotřebičů

W7 OM4 4S1PW7 OS4 4S1P W7 OS4 4S1H W7 MS450 W7 MD440 W7 MD540 W7 MN840

W11I OM1 4MS2 W11I MW161 W11I MS180 W11I ME150 W11 CM145 W1114

W9 OS2 4S1P W9 OP2 4S2H W9 OM2 4MS2H W9 MW261 W9 MD260 W9 MN840 WD142 IXL

WD142 IX

Možnosti instalace  
mikrovlnných trub a kávovaru:

• Instalace nad troubou - všechny modely

•  Instalace vedle trouby - modely s výškou 45 cm:  
MW, MS, ME + kávovar + ohřevná zásuvka

•  Instalace do závěsné skříňky s hloubkou  
30 cm – modely: MN
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W1114
Ohřevná zásuvka

•  Předohřev kuchyňského nádobí, nastavitelná teplota  
30 - 85 °C

•  Kapacita zásuvky: 6 sad talířů a kuchyňského náčiní
•  Vnitřní objem: 20 l
•  Provedení: černé sklo
•  Maximální nosnost: 25 kg
•  Maximální příkon: 400 W
•  Rozměry (v x š x h): 135 x 595 x 548 mm

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

W11 CM145
Plněautomatický kávovar

•  Barevný 4,5” MySmartDisplay, dotykové ovládání
•  Vyjímatelný zásobník mléka a vody, zásobník kávových zrn, 
samočištění, odvápňování

•  Příprava: Espresso, Cappuccino, horká voda, pára,  
mléčná pěna

•  Nastavení: jemnost mletí, množství kávy, velikost šálku, 
automatické zapnutí a vypnutí

•  Objem zásobníku vody: 1,8 l
•  termoblok: 15 bar
•  Provedení: černé sklo
•  Maximální příkon: 1,35 kW
•  Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 525 mm
•  Příslušenství: nádoba na mléko pro přípravu kapučína, 

vodní tryska pro dávkování horké vody, odměrka  
pro mletou kávu

W11I MW161
Multifunkční mikrovlnná trouba

•  Barevný 4,5” MySmartDisplay + LiveApp,  
dotykové ovládání

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

Vaření v páře (v parní nádobě), Crisp, CrispFry
•  Speciální funkce: Kynutí, Udržování v teple
•  Nerezový interiér
•  Bezpečnostní dveře, otevírání dolů, SoftClosing+  

– tlumené dovírání dveří
•  Vnitřní objem: 40 litrů
•  Provedení: černé sklo
•  Maximální příkon: 2,8 kW
•  Výkon mikrovln / grilu / horkého vzduchu: 900/1600/1200 W
•  Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 560 mm
•  Příslušenství: Crisp talíř, rukojeť Crisp talíře, grilovací rošt, 

plech na pečení, parní nádoba

W11I ME150
Trouba 2 v 1

•  Barevný 4,5” MySmartDisplay + LiveApp,  
dotykové ovládání

•  Auto recepty
•  Manuální funkce: Rychlý předehřev, Horní + dolní ohřev, 

Gril, Turbogril, Horký vzduch, Ventilátor + kombinace funkcí 
s mikrovlnným výkonem, Mikrovlnný ohřev a rozmrazování

•  Speciální funkce - Kynutí, Udržování v teple
•  Smaltovaný interiér, tvarovaný vnitřek stěn
•  Bezpečnostní dveře, otevírání dolů
•  Vnitřní objem: 40 litrů
•  Provedení: černé sklo
•  Maximální příkon: 2,8 kW 
•  Výkon mikrovln / grilu / horkého vzduchu: 850/1600/1200 W
•  Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 560 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký skleněný plech,  

1 mělký smaltovaný plech, 1 rošt

W11I MS180
Parní trouba  
s horkovzdušným pečením

•  Barevný 4,5” MySmartDisplay + LiveApp,  
dotykové ovládání

•  Technologie 6. SMYSL
•  Auto recepty + Masová sonda
•  Manuální funkce: Vaření v páře, Horký vzduch,  

Horký vzduch + Pára, Rozmrazování párou, Ohřev parou
•  Speciální funkce - Kynutí, Příprava jogurtů, Dezinfekce, 

Konzervování
•  Čištění párou, Odvápňování
•  Nerezový interiér
•  Trojité celoskleněné dveře, otevírání dolů
•  Provedení: černé sklo
•  Vnitřní objem: 34 litrů
•  Maximální příkon: 1,45 kW
•  Výkon horkého vzduchu: 1600 W
•  Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 537 mm
•  Příslušenství: pařák + odkapávací nerezový plech, rošt

W11I OM1 4MS2 H
Samostaná horkovzdušná trouba

•  Barevný 4,5” MySmartDisplay + LiveApp,  
dotykové ovládání

•  Technologie 6. SMYSL
•  Auto recepty + Teplotní sonda Multisense
•  Manuální funkce: Rychlý předohřev, Horní + dolní ohřev, 

Gril, Turbogril, Horký vzduch, Cook4, Ventilátor
•  Speciální funkce - Rozmrazování, Udržování v teple,  

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

•  HydroClean - snadné čištění vnitřního prostoru párou
•  Trojité celoskleněné dveře, SoftClosing+  
– tlumené dovírání dveří

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

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

43 990 Kč

19 990 Kč

24 990 Kč

9 490 Kč

24 990 Kč 19 990 Kč
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WD 142 IXL
Ohřevná zásuvka

•  Předehřev kuchyňského nádobí, nastavitelná teplota 30 - 85 °C
•  Kapacita zásuvky: 6 sad talířů a kuchyňského náčiní
•  Vnitřní objem: 20 l
•  Provedení: iXelium nerez
•  Maximální nosnost: 25 kg
•  Maximální příkon: 450 W
•  Rozměry (v x š x h): 135 x 595 x 548 mm

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

W9 MN840 IXL
Multifunkční mikrovlnná trouba

•  Černobílý displej
•  Manuální funkce: Rozmrazování, Ohřev, Crisp
•  Lakovaný interiér
•  Bezpečnostní dveře, boční otevírání - levé závěsy
•  Vnitřní objem: 22 litrů
•  Provedení: černé sklo + iXelium nerezový rám
•  Maximální příkon: 2 kW
•  Výkon mikrovln / grilu: 750/700 W
•  Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
•  Příslušenství: Crisp talíř, rukojeť Crisp talíře

W9 MD260 IXL
Multifunkční mikrovlnná trouba

•  Barevný 3,5” AsistedDisplay + LiveApp, dotykové ovládání
•  Technologie 6. SMYSL
•  Auto recepty
•  Manuální funkce: Rozmrazování, Ohřev, Horký vzduch, 

Crisp, CrispFry
•  Speciální funkce: Kynutí, Udržování v teple
•  Nerezový interiér
•  Bezpečnostní dveře, otevírání dolů
•  Vnitřní objem: 31 litrů
•  Provedení: černé sklo + iXelium nerezový rám a rukojeť
•  Maximální příkon: 2,3 kW
•  Výkon mikrovln / grilu / horkého vzduchu: 1000/800/1400 W
•  Rozměry (v x š x h): 385 x 595 x 468 mm
•  Příslušenství: Crisp talíř, rukojeť Crisp talíře

W9 MW261 IXL
Multifunkční mikrovlnná trouba

•  Barevný 3,5” AsistedDisplay + LiveApp, dotykové ovládání
•  Technologie 6. SMYSL
•  Auto recepty
•  Manuální funkce: Rozmrazování, Ohřev, Horký vzduch, 

Vaření v páře (v parní nádobě), Crisp, CrispFry
•  Speciální funkce: Kynutí, Udržování v teple
•  Nerezový interiér
•  Bezpečnostní dveře, otevírání dolů, SoftClosing  

– tlumené dovírání dveří
•  Vnitřní objem: 40 litrů
•  Provedení: černé sklo + iXelium nerezový rám a rukojeť
•  Maximální příkon: 2,8 kW
•  Výkon mikrovln / grilu / horkého vzduchu: 900/1600/1200 W
•  Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 560 mm
•  Příslušenství: Crisp talíř, rukojeť Crisp talíře, grilovací rošt, 

plech na pečení, parní nádoba

W9 OP2 4S2 H
Horkovzdušná parní trouba

•  SteamSense+ : 
– příprava jídla na páře 100°C 
– pečení v kombinaci s párou

•  Barevný 3,5” AsistedDisplay + LiveApp, dotykové ovládání
•  Technologie 6. SMYSL 
•  Auto recepty + Vaření a Pečení s párou
•  Manuální funkce: Rychlý předohřev, Horní + dolní ohřev, 

Gril, Turbogril, Horký vzduch, Horký vzduch + Pára, Cook4, 
Ventilátor

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

•  HydroClean - snadné čištění vnitřního prostoru párou
•  Trojité celoskleněné dveře, SoftClosing – tlumené dovírání 
dveří

•  Vnitřní objem: 73 litrů
•  Provedení: černé sklo + iXelium nerezový rám a rukojeť
•  Maximální příkon: 3,65 kW
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký + 1 mělký smaltovaný plech,  

1 pařák, 1 rošt, 2-úrovňové výsuvné kolejničky

W9 OM2 4MS2 H
Samostaná horkovzdušná trouba

•  Barevný 3,5” AsistedDisplay + LiveApp, dotykové ovládání
•  Technologie 6. SMYSL 
•  Auto recepty + Teplotní sonda Multisense
•  Manuální funkce: Rychlý předohřev, Horní + dolní ohřev, 

Gril, Turbogril, Horký vzduch, Cook4, Ventilátor
•  Speciální funkce - Rozmrazování, Udržování v teple,  

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

•  HydroClean - snadné čištění vnitřního prostoru párou
•  Trojité celoskleněné dveře, SoftClosing  
– tlumené dovírání dveří

•  Vnitřní objem: 73 litrů
•  Provedení: černé sklo + iXelium nerezový rám a rukojeť
•  Maximální příkon: 3,65 kW
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký + 1 mělký smaltovaný plech, 

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

W9 OS2 4S1 P
Horkovzdušná parní trouba

•  SteamSense: 
– pečení v kombinaci s párou

•  Barevný 3,5” AsistedDisplay + LiveApp, dotykové ovládání
•  Technologie 6. SMYSL 
•  Auto recepty + Pečení s párou
•  Manuální funkce: Rychlý předohřev, Horní + dolní ohřev, 

Gril, Turbogril, Horký vzduch, Horký vzduch + Pára, Cook4, 
Ventilátor

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

•  Pyrolýza – čištění vnitřku trouby za vysoké teploty
•  Čtyřnásobné celoskleněné dveře, SoftClosing  

– tlumené dovírání dveří
•  Vnitřní objem: 73 litrů
•  Provedení: černé sklo + iXelium nerezový rám a rukojeť
•  Maximální příkon: 3,65 kW
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký + 1 mělký smaltovaný plech,  

2 rošty, 1-úrovňové výsuvné kolejničky

20 990 Kč

17 990 Kč

19 990 Kč 14 990 Kč

9 490 Kč

10 990 Kč14 990 Kč
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W7 MN840
Multifunkční mikrovlnná trouba

•  Černobílý displej
•  Manuální funkce: Rozmrazování, Ohřev, Crisp
•  Lakovaný interiér
•  Bezpečnostní dveře, boční otevírání - levé závěsy
•  Vnitřní objem: 22 litrů
•  Provedení: černé sklo + nerezový rám
•  Maximální příkon: 2 kW
•  Výkon mikrovln / grilu: 750/700 W
•  Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
•  Příslušenství: Crisp talíř, rukojeť Crisp talíře

W7 MD540
Multifunkční mikrovlnná trouba

•  Černobílý AssistedDisplay + knoflíky
•  Technologie 6. SMYSL
•  Auto recepty
•  Manuální funkce: Rozmrazování, Ohřev, Crisp
•  Nerezový interiér
•  Bezpečnostní dveře, otevírání dolů
•  Vnitřní objem: 31 litrů
•  Provedení: černé sklo + nerezový rám a rukojeť
•  Maximální příkon: 2,3 kW
•  Výkon mikrovln / grilu: 1000/800 W
•  Rozměry (v x š x h): 385 x 595 x 468 mm
•  Příslušenství: Crisp talíř, rukojeť talíře Crisp, grilovací rošt

W7 MD440
Multifunkční mikrovlnná trouba

•  Černobílý AssistedDisplay, dotykové ovládání
•  Technologie 6. SMYSL
•  Auto recepty
•  Manuální funkce: Rozmrazování, Ohřev, Crisp
•  Nerezový interiér
•  Bezpečnostní dveře, otevírání dolů
•  Vnitřní objem: 31 litrů
•  Provedení: černé sklo + nerezový rám a rukojeť
•  Maximální příkon: 2,3 kW
•  Výkon mikrovln / grilu: 1000/800 W
•  Rozměry (v x š x h): 385 x 595 x 468 mm
•  Příslušenství: Crisp talíř, rukojeť talíře Crisp, grilovací rošt

W7 MS450
Parní trouba  
s horkovzdušným pečením

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

Horký vzduch + Pára, Rozmrazování párou, Ohřev párou
•  Speciální funkce - Kynutí, Příprava jogurtů, Dezinfekce, 

Konzervování
•  Čištění párou, Odvápňování
•  Nerezový interiér
•  Trojité celoskleněné dveře, otevírání dolů
•  Vnitřní objem: 34 litrů
•  Provedení: černé sklo + nerezový rám a rukojeť
•  Maximální příkon: 1,45 kW
•  Výkon horkého vzduchu: 1600 W 
•  Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 537 mm
•  Příslušenství: pařák + odkapávací nerezový plech, rošt

W7 OM4 4S1 P
Samostatná multifunkční trouba  
s kruhovým topným tělesem

•  Černobílý AssistedDisplay, dotykové ovládání
•  Technologie 6. SMYSL 
•  Auto recepty + Teplotní sonda Multisense
•  Manuální funkce: Rychlý předohřev, Horní + dolní ohřev, 

Gril, Turbogril, Horký vzduch, Cook4, Ventilátor
•  Speciální funkce - Rozmrazování, Udržování v teple,  

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

•  Pyrolýza – čištění trouby za vysoké teploty
•  Čtyřnásobné celoskleněné dveře, SoftClosing  

– tlumené dovírání dveří
•  Vnitřní objem: 73 litrů
•  Provedení: černé sklo + nerezový rám a rukojeť
•  Maximální příkon: 3,65 kW
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký + 1 mělký smaltovaný plech,  

2 rošty, 1-úrovňové výsuvné kolejničky

W7 OS4 4S1 H
Horkovzdušná parní trouba

•  SteamSense: 
– pečení v kombinaci s párou

•  Černobílý AssistedDisplay, dotykové ovládání
•  Technologie 6. SMYSL 
•  Auto recepty + Pečení s párou
•  Manuální funkce: Rychlý předohřev, Horní + dolní ohřev, 

Gril, Turbogril, Horký vzduch, Horký vzduch + Pára, Cook4, 
Ventilátor

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

•  HydroClean - snadné čištění vnitřního prostoru párou
•  Trojité celoskleněné dveře, SoftClosing  
– tlumené dovírání dveří

•  Vnitřní objem: 73 litrů
•  Provedení: černé sklo + nerezový rám a rukojeť
•  Maximální příkon: 3,65 kW
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký + 1 mělký smaltovaný plech,  

2 rošty, 1-úrovňové výsuvné kolejničky

W7 OS4 4S1 P
Horkovzdušná parní trouba

•  SteamSense: 
– pečení v kombinaci s párou

•  Černobílý AssistedDisplay, dotykové ovládání
•  Technologie 6. SMYSL 
•  Auto recepty + Pečení s párou
•  Manuální funkce: Rychlý předohřev, Horní + dolní ohřev, 

Gril, Turbogril, Horký vzduch, Horký vzduch + Pára, Cook4, 
Ventilátor

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

•  Pyrolýza – čištění vnitřku trouby za vysoké teploty
•  Čtyřnásobné celoskleněné dveře, SoftClosing  

– tlumené dovírání dveří
•  Vnitřní objem: 73 litrů
•  Provedení: černé sklo + nerezový rám a rukojeť
•  Maximální příkon: 3,65 kW
•  Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Příslušenství: 1 hluboký + 1 mělký smaltovaný plech,  

2 rošty, 1-úrovňové výsuvné kolejničky

WD 142 IX
Ohřevná zásuvka

•  Předehřev kuchyňského nádobí,  
nastavitelná teplota 30 - 85 °C

•  Kapacita zásuvky: 6 sad talířů a kuchyňského náčiní
•  Vnitřní objem: 20 l
•  Provedení: nerez
•  Maximální nosnost: 25 kg
•  Maximální příkon: 450 W
•  Rozměry (v x š x h): 135 x 595 x 548 mm

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

16 990 Kč 13 990 Kč

17 990 Kč

13 990 Kč

14 990 Kč

9 490 Kč

13 990 Kč 9 990 Kč
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GMW 6422/IXL
Plynová varná deska  
s kovovým povrchem 
šířka 59 cm
•  4 plynové hořáky, 1 dvoukorunkový hořák
•  Bezpečnostní ventily hořáků
•  Provedení: nerez iXelium, nerezové knoflíky
•  2 litinové mřížky, 1 litinové hnízdo
•  Integrované elektrické zapalování hořáků v knoflících
•  Maximální výkon hořáků: 8,0 kW
•  Rozměry (v x š x h): 41 x 590 x 510 mm
•  Výřez (š x h): 560 x 480 mm
•  Příslušenství: trysky na propan - butan

GOW 6423/NB
Plynová varná deska  
s povrchem z tvrzeného skla,  
šířka 59 cm

•  4 plynové hořáky, 1 dvoukorunkový hořák
•  Bezpečnostní ventily hořáků
•  Provedení: tvrzené sklo, černé knoflíky
•  2 litinové mřížky
•  Integrované elektrické zapalování hořáků v knoflících
•  Maximální výkon hořáků: 8,0 kW
•  Rozměry (v x š x h): 49 x 590 x 510 mm
•  Výřez (š x h): 560 x 490 mm
•  Příslušenství: trysky na propan - butan

GOW 7523/NB
Plynová varná deska  
s povrchem  
z tvrzeného skla,  
šířka 73 cm

•  5 plynových hořáků, 1 dvoukorunkový hořák
•  Bezpečnostní ventily hořáků
•  Provedení: tvrzené sklo, černé knoflíky
•  2 litinové mřížky, 1 litinové hnízdo
•  Integrované elektrické zapalování hořáků v 

knoflících
•  Maximální výkon hořáků: 12,3 kW
•  Rozměry (v x š x h): 49 x 730 x 510 mm
•  Výřez (š x h): 560 x 480 mm
•  Příslušenství: trysky na propan - butan

SMC 654 F/BF
Indukční sklokeramická  
varná deska, šířka 65 cm

•  6 indukčních zón
•  EasyDisplay, dotykové ovládání na 4 stupnicích
•  Technologie 6. SMYSL SmartSense, FlexiSide, ChefControl
•  Metody vaření: Uvedení do varu, Zahušťování,  

Udržování v teple, Rozpouštění, Moka*
•  18 stupňů výkonu + PowerBooster
•  Samostatný časovač každé zóny
•  Provedení: zkosená přední hrana, sklokeramický povrch
•  Maximální příkon: 7,4 kW
•  Power Management / Volitelný příkon: 2,5; 4,0; 6,0 a 7,4 kW
•  Rozměry (v x š x h): 54 x 650 x 510 mm
•  Výřez (š x h): 560 x 480 mm
•  Doporučené připojení k el. síti: 230 V 1N ~ nebo  

400 V 3N ~ dle zvoleného příkonu

SMO 654 OF/BT/IXL
Indukční sklokeramická  
varná deska, šířka 65 cm

•  6 indukčních zón
•  EasyDisplay, dotykové ovládání na 4 stupnicích
•  Technologie 6. SMYSL SmartSense, FlexiMax
•  Metody vaření: Uvedení do varu, Zahušťování,  

Udržování v teple, Rozpouštění, Grilování, Moka*
•  18 stupňů výkonu + PowerBooster
•  Samostatný časovač každé zóny
•  Provedení: fazetky - zkosená přední a zadní hrana, 

sklokeramický iXelium povrch
•  Maximální příkon: 7,4 kW
•  Power Management / Volitelný příkon: 2,5; 4,0; 6,0 a 7,4 kW
•  Rozměry (v x š x h): 54 x 650 x 510 mm
•  Výřez (š x h): 560 x 480 mm
•  Doporučené připojení k el. síti: 230 V 1N ~ nebo  

400 V 3N ~ dle zvoleného příkonu

SMP 658C/BT/IXL
Indukční sklokeramická  
varná deska, šířka 65 cm

•  8 indukčních zón
•  Černobílý AssistedDisplay, dotykové ovládání
•  Technologie 6. SMYSL SmartSense, Navigátor vaření, FlexiMax, 

ChefControl
•  Metody vaření: Uvedení do varu, Zahušťování, Udržování  

v teple, Rozpouštění, Smažení, Grilování, Moka*
•  18 stupňů výkonu + PowerBooster
•  Samostatný časovač každé zóny
•  Provedení: fazetky - zkosená přední a zadní hrana, 

sklokeramický iXelium povrch
•  Maximální příkon: 7,4 kW
•  Power Management / Volitelný příkon: 2,5; 4,0; 6,0 a 7,4 kW
•  Rozměry (v x š x h): 54 x 650 x 510 mm
•  Výřez (š x h): 560 x 480 mm
•  Doporučené připojení k el. síti: 230 V 1N ~ nebo  

400 V 3N ~ dle zvoleného příkonu

SMF 9010 C/NE/IXL
Indukční sklokeramická  
varná deska, šířka 86 cm

•  10 indukčních zón
•  Barevný 4,5” MySmartDisplay + LiveApp, 

dotykové ovládání
•  Technologie 6. SMYSL SmartSense, Navigátor 
pro přípravu 100 kombinací vaření, FlexiFull, 
ChefControl

•  Metody vaření: Uvedení do varu, Zahušťování, 
Udržování v teple, Rozpouštění, Smažení, 
Grilování, Fritování, Moka*

•  18 stupňů výkonu + PowerBooster
•  Samostatný časovač každé zóny
•  Provedení: bez fazetky **, tvrzené sklo,  

povrch iXelium
•  Maximální příkon: 9,2 kW
•  Power Management / Volitelný příkon:  

2,5; 4,0; 6,0 a 7,4 kW
•  Rozměry (v x š x h): 51 x 860 x 490 mm
•  Výřez (š x h): 840 x 490 mm
•  Doporučené připojení k el. síti: 230 V 1N ~ 

nebo 400 V 3N ~ dle zvoleného příkonu

SMC 774 F/BT/IXL
Indukční sklokeramická  
varná deska 
šířka 77 cm

•  6 indukčních zón
•  EasyDisplay, dotykové ovládání na 4 stupnicích
•  Technologie 6. SMYSL SmartSense, FlexiSide, 

ChefControl
•  Metody vaření: Uvedení do varu, Zahušťování, 

Udržování v teple, Rozpouštění, Moka*
•  18 stupňů výkonu + PowerBooster
•  Samostatný časovač každé zóny
•  Provedení: fazetky - zkosená přední a zadní hrana, 

sklokeramický iXelium povrch
•  Maximální příkon: 7,2 kW
•  Power Management / Volitelný příkon:  

2,5; 4,0; 6,0 a 7,4 kW
•  Rozměry (v x š x h): 52 x 770 x 510 mm
•  Výřez (š x h): 750 x 490 mm
•  Doporučené připojení k el. síti: 230 V 1N ~  

nebo 400 V 3N ~ dle zvoleného příkonu

40 990 Kč 19 990 Kč 13 990 Kč

6 990 Kč

8 490 Kč 6 990 Kč

12 490 Kč15 490 Kč

**  Používat příslušenství pro Moka kávu
**  Doporučená i zapuštěná instalace do pracovní desky 

Pozn. Používat hrnce s feromagnetickým dnem.
*  Používat příslušenství pro Moka kávu 

Pozn. Používat hrnce s feromagnetickým dnem.

*  Používat příslušenství pro Moka kávu 
Pozn. Používat hrnce s feromagnetickým dnem.

*  Používat příslušenství pro Moka kávu 
Pozn. Používat hrnce s feromagnetickým dnem.

*  Používat příslušenství pro Moka kávu 
Pozn. Používat hrnce s feromagnetickým dnem.
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WHFG 63 F LE X
Komínový odsavač par

•  Tlačítkové ovládání 
•  1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
•  Osvětlení 2 LED žárovkami 5 W
•  Kapacita odsávání int/max/min: 713/432/105 m3/h
•  Hladina hluku int/max/min: 72/60/35 dB
•  Příkon motoru: 250 W
•  Provedení: nerez + čiré sklo, komínová nástavba – nerez
•  Průměr příruby odsávací roury: 150 mm
•  Rozměry (v x š x h): 1131 (s komínem)  x 598 x 450 mm
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr (1 ks)
•  Lze dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci CHF 57 (1 ks)

WHBS 62F LT K
Komínový odsavač par

•  EasyDisplay, dotykové ovládání
•  Technologie 6. SMYSL 
•  1 motor, 5 stupňů rychlosti odsávání 
•  Osvětlení 1 LED pás 7 W
•  Kapacita odsávání int/max/min: 750/750/135 m3 / h
•  Hladina hluku int/max/min: 72/62/38 dB
•  Příkon motoru: 270 W
•  Provedení: nerez + černý panel,  

komínová nástavba – nerez
•  Průměr příruby odsávací roury: 150 mm
•  Rozměry (v x š x h): 1140 (s komínem)  x 598 x 455 mm
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr (2 ks)
•  Lze dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci CHF 57 (1 ks)

WIFG 103 F LE X
Komínový odsavač par

•  Tlačítkové ovládání
•  1 motor, 4 stupně rychlosti odsávání
•  Osvětlení 2 LED žárovkami 5 W
•  Kapacita odsávání int/max/min: 713/432/105 m3/h
•  Hladina hluku int/max/min: 72/60/35 dB
•  Příkon motoru: 250 W
•  Provedení: nerez + čiré sklo, komínová nástavba – nerez
•  Průměr příruby odsávací roury: 150 mm
•  Rozměry (v x š x h): 1030 (s komínem)  x 998 x 500 mm
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr (1 ks)
•  Lze dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci CHF 57 (1 ks)

WDO 93F B K
Integrovaný odsavač par

•  Tlačítkové ovládání
•  1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
•  Třída energetické účinnosti: B
•  Kapacita odsávání int/max/min: 603/496/304 m3/h
•  Hladina hluku int/max/min: 71/68/54 dB
•  Příkon motoru: 110 W
•  Provedení: černá barva + sklo
•  Rozměry (v x š x h): 770 (se zabudováním) x 860 x 400 mm
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr (2 Ks)
•  Lze dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci CHF 57 (2 Ks)

AKR 855/1 G BL
Nástěnný odsavač par

•  EasyDisplay, dotykové ovládání
•  1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
•  Osvětlení 2 LED žárovkami 5 W
•  Kapacita odsávání max/min: 625/256 m3/h
•  Hladina hluku max/min: 65/44 dB
•  Příkon motoru: 250 W
•  Provedení: černé sklo
•  Průměr příruby odsávací roury: 150 mm
•  Rozměry (v x š x h): 517 x 792 x 329 mm,  

dodávka bez komínové nástavby
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr (2 ks)
•  Lze dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci CHF 57 (2 ks)

WHVS 90F LT C K
Nástěnný odsavač par

•  EasyDisplay + LiveApp, dotykové ovládání na stupnici
•  Technologie 6. SMYSL CookSense, Perimetr
•  1 motor, 10 stupňů rychlosti odsávání
•  Osvětlení 1 LED pás 7W
•  Kapacita odsávání int/max/min: 801/432/240 m3/h
•  Hladina hluku int/max/min: 70/55/40 dB
•  Příkon motoru: 160 W
•  Provedení: černé sklo, komínová nástavba – černá barva
•  Průměr příruby odsávací roury: 150 mm
•  Rozměry (v x š x h): 433 (s komínem 1050) x 898 x 369 mm
•  Příslušenství: hliníkový tukový filtr (1 ks)
•  Lze dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci CHF 57 (2 ks)

 B

 B  B

 B  A

21 990 Kč

12 990 Kč
8 490 Kč

10 990 Kč

10 990 Kč

34 990 Kč
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SP40 802 EU
Kombinovaná vestavná chladnička, 
Extra objem, šířka 69 cm

•  Digitální displej, dotykové ovládání chladničky a mrazničky
•  Technologie 6. SMYSL FreshControl, FreezeControl, FreshBox 
-zásuvka s 0 °C (19 litrů)

•  Nízkonámrazové řešení StopFrost, LessFrost, LED osvětlení
•  Funkce: nastavení teploty chladničky a mrazničky, 

superchlazení, supermrazení, prázdninový režim
•  Využitelný objem / chlad + mraz: 395 l / 294 + 101 l
•  Spotřeba energie: 274 kWh/rok
•  Kapacita mrazení: 12,0 kg/24 hod.
•  Odolnost při výpadku proudu: 28 hodin
•  Klimatická třída: SN-T
•  Hlučnost: 35 dB
•  Rozměry (v x š x h): 1935 x 690 x 545 mm

WBC 3C26 PF X 
Myčka s přiznaným panelem,  
šířka 60 cm

•  Displej, tlačítkové ovládání
•  Technologie 6. SMYSL PowerClean
•  8 programů: Autoprogram 6. SMYSL, Studený oplach, Sklo, 

Rapid, Eko, Denní, Noční, Intenzivní
•  Přídavné funkce: Zóna mytí, Odložený start
•  Kapacita: 14 sad nádobí
•  Výbava: Příborová zásuvka, Aquastop
•  Roční spotřeba energie / vody: 265 kWh / 2660 l
•  Spotřeba energie / vody za cyklus: 0,93 kWh / 9,5 l
•  Hlučnost: 46 dB
•  Rozměry (vxšxh): 820 x 597 x 555 mm

WIC 3C24 PS F E 
Plně integrovaná myčka nádobí  
s mechanismem  
pro instalaci dlouhých dveří,  
šířka 60 cm

•  Displej, tlačítkové ovládání
•  Technologie 6. SMYSL PowerClean
•  8 programů: Autoprogram 6. SMYSL, Studený oplach,  

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

Odložený start
•  Kapacita: 14 sad nádobí
•  Výbava: Příborová zásuvka, Světelný paprsek činnosti, 
Aquastop, Instalační prvky pro posuv nábytkové desky

•  Roční spotřeba energie / vody: 265 kWh / 2660 l
•  Spotřeba energie / vody za cyklus: 0,93 kWh / 9,5 l
•  Hlučnost: 44 dB
•  Rozměry (vxšxh): 820 x 597 x 555 mm

WIF 4O43 DLGT E 
Plně integrovaná myčka nádobí  
s aktivním sušením  
a vnitřním osvětlením, šířka 60 cm

•  Černobílý textový displej, dotykové ovládání
•  Technologie 6. SMYSL PowerClean, PowerDry
•  11 programů: Autoprogram 6. SMYSL, Studený 

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

•  Přídavné funkce: Aktivní sušení, Zóna mytí, Odložený start
•  Kapacita: 14 sad nádobí
•  Výbava: Příborová zásuvka, LED vnitřní osvětlení,  
Světelný paprsek činnosti, Aquastop

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

ART 9620 A++ NF 
Kombinovaná vestavná chladnička, 
NoFrost mrazák

•  Digitální displej, dotykové ovládání chladničky a mrazničky
•  Technologie 6. SMYSL NoFrost (mraznička), FreshControl
•  Funkce: nastavení teploty chladničky a mrazničky, 

supermrazení
•  LED osvětlení
•  Využitelný objem / chlad + mraz: 300 l / 237 + 63 l
•  Spotřeba energie: 247 kWh/rok
•  Kapacita mrazení: 6,0 kg/24 hod.
•  Odolnost při výpadku proudu: 16 hodin
•  Klimatická třída: SN-T
•  Hlučnost: 38 dB
•  Rozměry (v x š x h): 1935 x 540 x 545 mm

WQ9 E1L
Čtyřdveřová kombinovaná  
NoFrost chladnička

•  Displej, dotykové ovládání
•  Technologie 6. SMYSL TotalNoFrost, FreshLock,  

FreezeLock, FlexiFreeze
•  Funkce: nastavení teploty chladničky a mrazničky, 

superchlazení, supermrazení, prázdninový režim
•  Multiflow distribuční systém, LED osvětlení
•  Provedení: nerez
•  Využitelný objem / chlad + mraz: 591 l / 384 + 207 l
•  Spotřeba energie: 475 kWh/rok
•  Kapacita mrazení: 10,0 kg/24 hod.
•  Odolnost při výpadku proudu: 14 hodin
•  Klimatická třída: SN-T
•  Hlučnost: 37,5 dB
•  Rozměry skříně (v x š x h): 1875 x 909 x 610 mm
•  Rozměry s dveřmi (v x š x h): 1875 x 909 x 697 mm

18 990 Kč

11 490 Kč

12 490 Kč

27 990 Kč

24 990 Kč 20 490 Kč
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Whirlpool CR, spol. s r. o.
Radlická 3201/14, 150 00 Praha 5

Infolinka: +420 840 11 13 13
Whirlpool je registrovaná obchodní značka Whirlpool USA


