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Dokonalá rovnováha
Intuice, výkon 

a design

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

Dosáhli jsme toho tím, že jsme vyvinuli intuitivní 
zařízení, která se přizpůsobují potřebám 
našich zákazníků. Zjednodušili jsme ovládání 
a získali zpětné informace, abychom se ujistili, 
že našim zákazníkům nabízíme to nejlepší 
z portfolia domácích spotřebičů.

Naše nejmodernější spotřebiče jsou vybavené 
pokročilými technologiemi, vysokým výkonem 
s minimálními náklady. Náš špičkový design 
dokonale zapadá do stylu každé domácnosti.

INTUITIVNÍ 
A JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ
My, Whirlpool, rozumíme potřebám 
našich zákazníků a víme, že jejich čas 
je vzácný, proto jsme věnovali 
sto let výzkumu na vývoj spotřebičů, 
které jim umožní soustředit se na věci, 
na kterých jim opravdu záleží.
To je důvod, proč náš 6. SMYSL 
intuitivně snímá, vyhodnocuje, adaptuje 
a řídí technologické procesy pro dosažení 
perfektních výsledků bez námahy, 
prináší jedinečné výhody a prostor 
svobodně si užívat svůj život.

POKROČILÉ TECHNOLOGIE
Sto let zkušeností se odráží  v nových 
technologiích, které jsou nekompromisní 
k dosažení výsledků. 
Naše technologie 6. SMYSL je silný příslib 
zákazníkům, kteří hledají dokonalost.

ŠPIČKOVÝ DESIGN
My, Whirlpool, víme, že naši zákazníci 
mají cit pro krásu a touží po oku 
lahodících spotřebičích.  
Víme, že obdivují jednoduchý, 
ale emocionální design s prémiovými 
detaily, které defi nují přesný estetický kód.  
To je důvod, proč se věnujeme 
každému detailu pro dosažení vzájemné 
harmonie našich volně stojících 
spotřebičů.



 

PRAČKY & SUŠ IČKY
T o t á l n í  p é č e  o  p r á d l o
Zachování původních vlastností oděvů a prádla, jako je barva, 
tvar a pružnost vláken, klade vysoké nároky na kvalitu pračky. 
Náš trvalý závazek nejenom pomáhá našim zákazníkům chránit 
oblíbené oblečení, ale dává jim zároveň svobodu při získávání 
nových zkušeností s praním. 

Díky novým revolučním pračkám s technologiemi, 
které zabezpečují najlepší výkony s nízkou hladinou hluku, 
bude praní zábavou. 

Praní nikdy nebylo tak chytré.
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6. SMYSL Live
Nová éra fl exibilního řízení spotřebičů, která vám umožní maximálně využívat funkce spotřebičů 
a intuitivně dosahovat dokonalých výsledků.

Představujeme neomezené možnosti ovládání pračky a sušičky. 
Nová generace velkých domácích spotřebičů je schopna komunikovat se zákazníkem 
prostřednictvím internetu skrze smartphone nebo tablet. 
Nová technologie 6. SMYSL Live pomáhá zákazníkům snadno monitorovat stav přačky a sušičky 
a řídit aktuální stav jejich pracího nebo sušícího cyklu. 

Aplikace je k dispozici pro zařízení iOS a Android. Je velmi všestranná a intuitivní.

OVLÁDÁNÍ NA DÁLKU
Spotřebiče je možno ovládat i mimo ně, na dálku, 
odkudkoliv. Zařízení dovoluje měnit nastavení programů 
a příslušných doplňkových funkcí, kontrolovat právě 
probíhající program a stav spotřebiče, dokonce dostávat 
upozornění, pokud cyklu skončil.

VÝBĚR PROGRAMU
Výběr programu a jednotlivá nastavení mohou být vykonávány manuálně na ovládacím panelu nebo dálkově 
pomocí aplikace.

VÍCE INFORMACÍ O MOŽNOSTECH PRANÍ
Aplikace nabízí informace o jednotlivých programech, spotřebitel tak má možnost získat více informací o dalších 
kombinacích pro správnou volbu programu, šitou na míru pro každý druh prádla. Často se stává, že tyto informace 
zákazník nemusí získat během běžného používání spotřebiče.

INFORMACE O SERVISU
Prostřednictvím aplikace zákazník získává užitečné informace o spotřebě energie, vody a pracích prostředcích. 
Stejně jako o potřebných servisních úkonech, jako je čištění fi ltru pračky a sušičky, potřebě odvápnění a čištění bubnu 
pračky, plném zásobníku kondenzované vody v sušičce, a  nebo o potřebě přivolání servisu v případě poruchy spotřebiče.
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Precision
Clean

PRAČKY A SUŠIČKYPRAČKY A SUŠIČKY

8 9

PŘESNÉ A VÝKONNÉ
PrecisionClean je kombince dvou exkluzivních technologií, které vždy zabezpečují dokonalé praní 
a máchání. Technologie ušetří až 12 litrů vody při každém pracím cyklu a energertická efektivnost 
dosahuje A+++ -60 %) 1. Díky aplikaci SprayWash při praní se směs vody a detergentu vstřikuje 
přímo do vláken pomocí rozprašovací trysky, tím se výrazně zvyšuje účinnost detergentu při 
odstraňování skvrn a zároveň snižuje množství potřebné vody až o 30 % 2. SprayRinse poskytuje 
lepší výsledky máchání díky vodním sprejům, kde v závěrečném máchání je přiváděná voda 
smíchávána se změkčovačem pro ješte efektivnější máchání.

NASTAVENÍ EFEKTIVNOSTI A VÝKONU PRANÍ
Pokročilá technologie EcoMonitor vyhodnocuje předpokládanou spotřebu energie podle zvoleného cyklu a přídavných 
funkcí. Na základě vlastního rozhodnutí je možné změnit program a nastavení a tak ovlivnit celkovou spotřebu energie. 
EcoMonitor je najlepší řešení na šetření zdrojů a péči o životní prostředí.

Supreme Care,
nová éra péče o prádlo

Pračky Supreme Care představují souhrn nejnovějších technologií praní. Elegantní vzhled, 
dokonalé výsledky praní s technologií 6. SMYSL pro mimořádnou péči o prádlo. 
Unikátní eaxtra šetrný a jedinečný patentovaný povrch bubnu redukuje oblast tření o 60 % 
a poskytuje ty nejlepší podmínky pro praní i nejjemnějšímu prádlu.

 SoftMove ZenTechnology
 Pro nejjemnější praní Pro tiché praní

1 V programu Eco bavlna , porovnávané se stejným modelem pračky bez PrecisionClean.
2 V programu Eco bavlna 4kg náplň.

Technologie 6. SMYSL 
poskytuje oděvům 

péči, kterou si zaslouží
Technologií 6. SMYSL společnost Whirlpool předvídá a očekává potřeby spotřebitelů, proto jim 
umožňuje postarat se o všechny oděvy jedinečným a speciálním způsobem při současné znížené 
spotřebě energie a za kratší čas. Tyto výsledky jsou ovocem revoluční technologie vyvinuté 
pro svět praní a nabízejí  celkovou péči o oděvy.

PÉČE ŠITÁ NA MÍRU
Technologie 6. SMYSL SoftMove věnuje mimořádnou péči zachování trvanlivosti 
a barev oděvů. Inteligentní senzory analyzují zatížení bubnu a podle toho upravují spotřebu 
energie, aby sa ušetřilo víc vody, energie a času.

UNIKÁTNÍ POHYBY BUBNU 
PRO KAŽDÝ DRUH TKANINY
Díky inovativnímu systému Wave Motion Plus je pohyb 
bubnu pračky navržený tak, aby automaticky přizpůsobil 
rychlost otáčení každému typu vlákna.

Cyklus praní obsahuje soubor speciálníchch programů:
WaveSpinning je fáze pohybu bubnu, po které následuje  
Relaxační klidová fáze. Colour15 ° zabraňuje  vyblednutí 
barev. Bio Stain15 ° odstraňuje odolné skvrny při nízké 
teplotě na začátku praní. Hot Finish máchání na konci praní 
ve 40 °C teplé vodě uvolňuje vlákna a připravuje je 
na dokonalé sušení. FreshCare jemné až 6-hodinové 
osvěžování prádla, zabrání zmačkání prádla a tvorbě 
zápachu a bakterií.

WAVE MOTION PLUS SYSTÉM

 BAVLNA SVĚTLÉ VLNA SYNTETIKA BARVY 15° JEMNÉ
  A TMAVÉ BARVY



Elegantní vzhled a vynikající výsledky praní. To jsou pračky Supreme Care s technologií 6. SMYSL, 
která se postará o správné ošetření každého oděvu s mimořádnou péčí. Technologie 
6. SMYSL ulehčuje práci zákazníků a nechává jim volnost pro trávení času podle vlastních potřeb. 

 SoftMove
 Péče o nejjemnější oděvy

 ZenTechnology
 Pro tiché praní

Maximální ticho 
s minimálními vibracemi

Revoluční technologie ZenTechnology, vybavená nejtišším motorem na trhu, vždy zaručuje 
tiché praní s proměnlivou rotací bubnu pro každý druh a množství prádla. 
Motor pračky je připojený k bubnu a zabezpečuje jeho přímý pohyb bez vibrací a doprovodného 
hluku, který vzniká při standardním řemenovém pohonu. 

Méně vibrací znamená méně hluku, což umožňuje spotřebitelům prát prádlo v noci bez toho, 
aby byli chodem pračky rušeni. Na motor pračky ZenTechnology společnost Whirlpool poskytuje 
doživotní záruku 1.

Speciální
programy praní

Speciální a jemné oděvy vyžadují speciální a jemné programy. Nabízíme osm jedinečných programů, které dokáží 
dokonale vyprat konkrétní druhy oděvů a prádla, např.: objemné ložní prádlo, kašmír, dětské oblečení, džíny, sportovní 
soupravy nebo ponožky a jiné malé drobnosti. Stačí vybrat požadovaný program a stisknout tlačítko start.

Přepracovaný design 
do nejmenších detailů

Supreme Care se vyznačuje nejen výjimečnými výsledky, ale i svým  minimalistickým a inovativním designem 
s elegantními liniemi, chromovými detaily a elegantním displejem. Zadní a boční stěny jsou z jedneho kusu 
pro zabezpečení vysoké pevnosti a minimalizování vibrací způsobujících hluk. Kruhové výlisky v bočních stěnách 
snižují šíření zvuku při odstřeďování.

1 Kalkulované na 20 let používání pračky.

DĚTSKÉ OBLEČENÍ
Ideální program pro dětské 
oblečení, bavlněné nebo ze lnu, 
středně znečištěné. Automatické 
intenzivní máchání důkladně 
vymáchá prádlo pro dokonalou 
ochranu citlivé dětské pokožky.

MINI NÁPLŇ
Pro praní malých kousků oděvů 
z bavlny a syntetiky, energeticky 
úsporný program.

KAŠMÍR
Nejlepší volba pro praní 
jemného kašmíru určeného 
pro ruční praní nebo v pračce.

SPORT
Sportovní oblečení středně 
znečištěné a spocené. 
Program začína předpíráním, 
proto je zapotřebí přidat prací 
prostředek i do komory 
„Předpírání“. Při praní oděvů 
z mikrovlákna nedoporučujeme 
do máchání přidávat 
změkčovadlo/aviváž.

KOŠILE
Tento cyklus je ideální pro praní 
košil, blůzek a malých kousků 
oděvu z bavlny, lnu, syntetiky 
nebo smíšených vláken.

PŘEHOZY
Ideální cyklus pro objemné textílie, 
jako jsou spací pytle, postelové 
přehozy, koupelnové rohože, 
polštáře plněné peřím nebo 
syntetické polštáře a přikrývky.

LOŽNÍ PRÁDLO
Cyklus konkrétně určený 
pro ložní prádlo, bílé nebo barevné, 
bavlněné, syntetické nebo 
ze smíšených vláken.

DŽÍNY
Džíny a hustě tkaná bavlna, 
středně znečištěné bundy 
a kalhoty.

PRAČKY A SUŠIČKYPRAČKY A SUŠIČKY
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FSCR 70415 ZEN
Předem plněná pračka s přímým pohonem bubnu

FSCR 80415 ZEN
Předem plněná pračka s přímým pohonem bubnu

FSCR 10432 ZEN 
Předem plněná pračka s přímým pohonem bubnu

FSCR 10415 ZEN
Předem plněná pračka s přímým pohonem bubnu

• 1400 ot./min, 12 základních programů
• Spotřeba energie: 119 kWh/rok
• Spotřeba vody: 9200 l/rok
• Hlučnost při praní/odstřeďování: 48/68 dB
• Rozměry (vxšxh): 850 x 595 x 640 mm

Super Silent Super Silent

Super SilentSuper Silent

1)

GUARANTEE
LIFETIME

FSCR 90423 ZEN
Předem plněná pračka s přímým pohonem bubnu

• 1400 ot./min, 10 základních programů
• Spotřeba energie: 174 kWh/rok
• Spotřeba vody: 10800 l/rok
• Hlučnost při praní/odstřeďování: 49/69 dB
• Rozměry (vxšxh): 850 x 595 x 640 mm

Super Silent

Super Silent

1)

GUARANTEE
LIFETIME

• 1400 ot./min, 12 základních programů
• Spotřeba energie: 177 kWh/rok
• Spotřeba vody: 9900 l/rok
• Hlučnost při praní/odstřeďování: 49/69 dB
• Rozměry (vxšxh): 850 x 595 x 610 mm

FSCR 80421 ZEN
Předem plněná pračka s přímým pohonem bubnu

1)

GUARANTEE
LIFETIME

• 1400 ot./min, 10 základních programů
• Spotřeba energie: 175 kWh/rok
• Spotřeba vody: 9300 l/rok
• Hlučnost při praní/odstřeďování: 53/76 dB
• Rozměry (vxšxh): 850 x 595 x 610 mm

FSCR 70413
Předem plněná pračka s BPM motorem

Silent

• 1400 ot./min, 10 základních programů
• Spotřeba energie: 233 kWh/rok
• Spotřeba vody: 11500 l/rok
• Hlučnost při praní/odstřeďování: 48/68 dB
• Rozměry (vxšxh): 850 x 595 x 640 mm

1)

GUARANTEE
LIFETIME

• 1400 ot./min, 10 základních programů
• Spotřeba energie: 196 kWh/rok
• Spotřeba vody: 9900 l/rok
• Hlučnost při praní/odstřeďování: 49/69 dB
• Rozměry (vxšxh): 850 x 595 x 610 mm

• 1400 ot./min, 10 základních programů
• Spotřeba energie: 174 kWh/rok
• Spotřeba vody: 9300 l/rok
• Hlučnost při praní/odstřeďování: 49/69 dB
• Rozměry (vxšxh): 850 x 595 x 610 mm

FSCR 12440 ZEN
Předem plněná pračka s přímým pohonem bubnu

Super Silent

1)

GUARANTEE
LIFETIME

• 1400 ot./min, 12 základních programů, textový displej
• Spotřeba energie: 110 kWh/rok
• Spotřeba vody: 11 900 l/rok
• Hlučnost při praní/odstřeďování: 48/70 dB
• Rozměry (vxšxh): 850 x 595 x 640 mm

23990
Kč

14990
Kč

16990
Kč

14990
Kč

13990
Kč

12490
Kč

12990
Kč

11990
Kč

1 Záruka platí na motor pračky po zaregistrování spotřebiče. Víc informací najdete na zadní straně obálky katalogu.

1)

GUARANTEE
LIFETIME

1)

GUARANTEE
LIFETIME

1)

YEARS10
GUARANTEE



Programy
pro každé praní  

My ve Whirlpool víme, jak je důležité zvolit správný program pro dosažení zaručených výsledků praní. 
Vedle standardních programů nabízíme speciální programy pro speciální praní – Colour15° pro ochranu barev 
a Clean+ na ty nejodolnejší skvrny.

PERFEKTNÍ VÝSLEDKY PRANÍ UŽ PŘI 15 °C
Program Colour15° je kombinovaný exkluzivní EnergeticWash technologií pro perfektní praní 
citlivého barevného prádla při teplotě praní jen 15 °C s účinností jako při 40 °C. 
Díky systému rotace SoftMove se prádlo v bubnu přelévá pomalými pohyby a lépe absorbuje 
prací detergent pro zvýšení efektivnosti praní ve studené vodě.

PŘIZPŮSOBENÝ VÝKON PRANÍ POTŘEBÁM
Funkce Clean+ umožňuje přizpůsobit prací cyklus úrovni znečištění prádla. 
K dispozici jsou tři různe stupně znečištění – mírně, silně a velmi silně znečištěné prádlo. 
Zvolenému výběru znečištění se přizpůsobuje i celková délka pracího cyklu.

ZDOKONALENÝ, ENERGETICKY EFEKTIVNÍ  MOTOR
BPM SenseInverterMotor zaručuje tichý provoz i  při praní v noci a vysokou energetickou 
účinnost, až 30 % úspor v porovnání s energetickou třídou A+++. 
Na motor poskytujeme 10-letou záruku.

DESIGN PRO POHODLÍ A ATRAKTIVNOST
Nová pračka FreshCare+ nabízí intuitivní a lehce použitelné ovládání, jasně čitelný displej informuje 
o vybraných programech a funkcích a zpětně informuje o jejich průběhu. 
Velký vkládací otvor snižuje námahu při nakládání a vybírání prádla. 
Nová konstrukce a design skříně snižují vibrace a hlučnost, které vznikají při praní a odstřeďování.

JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ, PERFEKTNÍ VÝSLEDKY

1 Prádlo se provětrává a osvěžuje až 6 hodin od skončení praní.
2  Neplatí pro programy Jemné praní a závěsy/deky
3  Z bezpečnostních důvodů ve fázi aktivní páry odemknutí dveří může trva i 5 minut. 

Pára se vstřikuje do bubnu hned po skončení praní a potom po 3 hodinách od ukončení praní. Cyklus tvorby páry trvá 9 minut.

FreshCare+,
se postará o svěží vůni prádla1

Intuitivní technologie Whirlpool 6. SMYSL automaticky snímá, přizpůsobuje a řídí teplotu, 
množství vody a rotaci bubnu tak, aby bylo praní šité na míru konkrétním oděvům. 
Kromě toho senzory  6. SMYSL automaticky snímají množství prádla a podle typu tkaniny 
vyberou najlepší prací cyklus. Tato intuitivní technologie zaručuje vždy optimální výkon,
jako je úspora času,vody a energie.

 FreshCare+ SoftMove
 Nový rozměr Speciální péče
 svěžesti o každý druh prádla

NOVÝ ROZMĚR SVĚŽESTI
Funkce FreshCare+ udržuje svěží 
vůňi oděvů, ponechaných v pračce 
po skončení praní a brání šíření 
zápachu  uvnitř pračky. Horká 
pára a jemné pohyby bubnu 
provětrávají a osvěžují prádlo až 
6 hodin od skončení praní. 
Funkce FreshCare+ může být 
potvrzená při výběru programu 
před začátkem praní nebo 
po celou dobu cyklu praní2 
nebo může být kdykoli zrušená 3.

PÉČE PRO KAŽDÝ ODĚV
7 specifi ckých pohybů přizpůsobuje frekvenci a délku otáčení bubnu každému typu látky 
a každé fázi pracího cyklu. Stačí si vybrat jeden ze 14 různých programů, které jsou dokonale 
navržené tak, aby splnily všechny požadavky pro praní: od najodolnějších oděvů, jako jsou džíny 
a bavlněné tkaniny až po nejjemnější látky jako je vlna a hedvábí.

PRAČKY A SUŠIČKYPRAČKY A SUŠIČKY
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FWSG71283W EU 
Předem plněná pračka s CIM motorem

FWSF61053W EU 
Předem plněná pračka s CIM motorem

FWSD61253W EU 
Předem plněná pračka s CIM motorem

FWSD81283WS EU  / FWSD71283WS EU
Předem plněná pračka s CIM motorem

FWG81496WS EU / FWG81296WS EU*

Předem plněná pračka s BPM motorem
FWF71253W EU
Předem plněná pračka s BPM motorem

FWG91484W EU
Předem plněná pračka s CIM motorem

FWD91496WS EU
Předem plněná pračka s BPM motorem

• 1400 ot./min, 16 základních programů
• Spotřeba energie: 152 kWh/rok
• Spotřeba vody: 12350 l/rok
• Hlučnost při praní/odstřeďování: 52/79 dB
• Rozměry (vxšxh): 845 x 595 x 630 mm

• 1400 ot./min, 14 základních programů
• Spotřeba energie: 196 kWh/rok
• Spotřeba vody: 11690 l/rok
• Hlučnost při praní/odstřeďování: 52/79 dB
• Rozměry (vxšxh): 845 x 595 x 630 mm

• 1200 ot./min, 14 základních programů
• Spotřeba energie: 175 kWh/rok
• Spotřeba vody: 10670 l/rok
• Hlučnost při praní/odstřeďování: 54/79 dB
• Rozměry (vxšxh): 837 x 595 x 435 mm

• 1400/1200 ot./min, 14 základních programů
• Spotřeba energie: 137 kWh/rok
• Spotřeba vody: 11900 l/rok
• Hlučnost při praní/odstřeďování: 52/79 dB
• Rozměry (vxšxh): 845 x 595 x 630 mm

• 1200 ot./min, 14 základních programů
• Spotřeba energie: 175 kWh/rok
• Spotřeba vody: 9280 l/rok
• Hlučnost při praní/odstřeďování: 63/79 dB
• Rozměry (vxšxh): 845 x 595 x 630 mm

• 1000 ot./min, 14 základních programů
• Spotřeba energie: 153 kWh/rok
• Spotřeba vody: 8400 l/rok
• Hlučnost při praní/odstřeďování: 62/83 dB
• Rozměry (vxšxh): 837 x 595 x 425 mm

• 1200 ot./min, 16 základních programů
• Spotřeba energie: 196 / 175 kWh/rok
• Spotřeba vody: 11465 /10670 l/rok
• Hlučnost při praní/odstřeďování: 55/83  / 54/79 dB
• Rozměry (vxšxh): 837 x 595 x 475 / 435 mm

• 1200 ot./min, 16 základních programů
• Spotřeba energie: 153 kWh/rok
• Spotřeba vody: 8400 l/rok
• Hlučnost při praní/odstřeďování: 62/85 dB
• Rozměry (vxšxh): 837 x 595 x 425 mm

*

10990
Kč

9990
Kč

9990
Kč

99999999990999999999999

9990
Kč

7990
Kč

10490
Kč

9490
Kč

9490
Kč

7490
Kč

111101010101 4911110100000104

10990
Kč

1 Záruka platí na motor pračky po zaregistrování spotřebiče. Víc informací najdete na zadní straně obálky katalogu.
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Nejjemnější 
péče o oděvy  

Řada shora plněných praček Whirlpool je ideálním řešením na šetření místa, energie, vody a času 
při praní. Díky technologii 6. SMYSL pračka nabízí výjimečný výkon, a to bez rušivých zvuků. 
Celá řada modelů je vybavená nejmodernější technologií, která zaručuje vždy čistě vyprané prádlo. 
Praktické řešení, které zapadne do každé domácnosti.

 ZenTechnology
 Pro tiché praní

JEMNÉ PROVĚTRÁVÁNÍ
Svěžest prádla po skončení praní 
zabezpečuje funkce FreshCare. 
Pomalé, až 6-hodinové otáčení bubnu 
prádlo provětrává, aktivuje jeho vůni 
a snižuje tvorbu záhybů.

JASNÉ BARVY, OBNOVENÁ PRUŽNOST VLÁKEN
Vždy jasné barvy a maximální péče o vlákna s vynikajícím výsledkem praní přináší kombinaci 
programu Colour15° s technologií 6. SMYSL Colour & WaveMotion. Díky asymetrickým pohybům 
bubnu technologie WaveMotion udržuje vlákna uvolněnější a zabezpečuje rovnoměrné rozložení 
oděvů uvnitř bubnu tak, aby se prací prostředek úplně absorboval. 
I při teplotě praní 15 °C dosahuje stejné výsledky jako při teplotě 40 °C. Tato exkluzivní a synergická 
činnost zaručuje až 60 % úspor energie v porovnání s praním při 40 °C. 1

Soubor programů 6. SMYSL Colours představuje 
speciálně navržené praní pro různé typy barev:

Tmavé barvy
Doporučuje se pro praní černého nebo smíšeného 
tmavého oblečení. Tento program zabraňuje změnám 
barvy a odstraňuje skvrny a všechny stopy pracích 
prostředků.

Smíšené světlé barvy
Pro praní smíšeného světlého oblečení. Tento program 
zachovává barvy a zabraňuje vzájemnému přenosu 
barev z jednoho oděvu na druhý.

Bílé prádlo
Doporučuje se pro bavlněné nebo syntetické 
bílé oděvy. Tento program zabraňuje ztrátě jasně bílé 
barvy prádla.

NÁSYPKA PRACÍCH PROSTŘEDKŮ
Konstrukce násypky má tři komory: dvě pro dávkování 
pracích prostředků pro předpírání a hlavní praní 
a jednu pro aviváž. Dostatečná šířka komor s velkými 
otvory slouží pro jednoduché dávkování prostředků 
a také dokonalé vyplavování po dobu praní a máchání. 
Komory pracích prostředků jsou téměř bezúdržbové, 
propláchnutí potřebuje pouze komora pro aviváž, 
která je vybavená velkým servisním otvorem pro 
jednoduché čištění. Pro uvolnění násypky z konstrukce 
dveří stačí zatlačit pružnou rukojeť uprostřed.

JEDNODUCHÉ PLNĚNÍ
Široký vkládací otvor (210 mm), měkké nehlučné otevírání dveří bubnu a pohyblivá rukojeť zvyšují komfort 
při manipulaci s prádlem, při jeho vkládaní a vybírání z pračky.  Vybrané modely praček jsou vybavené vlastnostností
StopDoor – buben pračky se po skončení praní vždy zastaví s dvířky v horní úrovni.

NEJTIŠŠÍ PRAČKA NA TRHU
Shora plněné pračky se ZEN technologií má nejnižší hladinu zvuku s porovnatelnými pračkami na trhu s kapacitou 
do 10 kg a až 1400 ot/min.

ENERGETICKÁ ÚČINNOST VE TŘÍDĚ A +++ -20 % 
Energeticky efektivní a úsporné shora plněné pračky Whirlpool 
jsou zařazené do úsporných energetických tříd A+++ s další úsporou -20 %.

1 Porovnávané výsledky praní při programech Smíšené prádlo 40 °C a Barevné 15 °C.
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TDLR 70220
Shora plněná pračka s BPM motorem

TDLR 60230 ZEN
Shora plněná pračka s přímým pohonem bubnu

TDLR 65231 ZEN
Shora plněná pračka s přímým pohonem bubnu

TDLR 70230 ZEN
Shora plněná pračka s přímým pohonem bubnu

• 1200 ot./min, 14 základních programů
• Spotřeba energie: 174 kWh/rok
• Spotřeba vody: 8900 l/rok
• Hlučnost při praní/odstřeďování: 49/71 dB
• Rozměry (vxšxh): 900 x 400 x 600 mm

• 1200 ot./min, 14 základních programů
• Spotřeba energie: 137 kWh/rok
• Spotřeba vody: 8500 l/rok
• Hlučnost při praní/odstřeďování: 51/72 dB
• Rozměry (vxšxh): 900 x 400 x 600 mm

• 1200 ot./min, 14 základních programů
• Spotřeba energie: 129 kWh/rok
• Spotřeba vody: 8800 l/rok
• Hlučnost při praní/odstřeďování: 48/71 dB
• Rozměry (vxšxh): 900 x 400 x 600 mm

• 1200 ot./min, 14 základních programů
• Spotřeba energie: 174 kWh/rok
• Spotřeba vody: 8900 l/rok
• Hlučnost při praní/odstřeďování: 54/76 dB
• Rozměry (vxšxh): 900 x 400 x 600 mm

Super Silent

Super Silent

Super Silent

Silent
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Shora plněné pračky 
s optimalizací praní

Představujeme shora plněné pračky s novým ovládáním v 3 základních designových verzích. 
Ovládání pračky je velmi jednoduché. Velkým knofl íkem umístěným nalevo slouží k výběru programů, 
které mohou být podle potřeby upravené a doplněné přídavnými funkcemi, které se ovládají tlačítky na liště. 
Interaktivní displej zobrazuje parametry odpovídající výběru. 

Design shora plněných praček je stejně jednoduchý jako i funkční, nenáročný na prostor 
a vhodný do malých prostor. Elegantní pohyblivá rukojeť ulehčuje otevírání dveří. 

1 Záruka platí na motor pračky po zaregistrování spotřebiče. Víc informací najdete na zadní straně obálky katalogu.



TDLR 60112
Shora plněná pračka

TDLR 60110
Shora plněná pračka

TDLR 65210
Shora plněná pračka

TDLR 65220
Shora plněná pračka s BPM motorem

• 1200 ot./min, 14 základních programů
• Spotřeba energie: 129 kWh/rok
• Spotřeba vody: 8900 l/rok
• Hlučnost při praní/odstřeďování: 54/76 dB
• Rozměry (vxšxh): 900 x 400 x 600 mm

• 1200 ot./min, 9 základních programů
• Spotřeba energie: 147 kWh/rok
• Spotřeba vody: 8800 l/rok
• Hlučnost při praní/odstřeďování: 59/76 dB
• Rozměry (vxšxh): 900 x 400 x 600 mm

• 1000 ot./min, 9 základních programů
• Spotřeba energie: 137 kWh/rok
• Spotřeba vody: 8500 l/rok
• Hlučnost při praní/odstřeďování: 59/76 dB
• Rozměry (vxšxh): 900 x 400 x 600 mm

• 1000 ot./min, 9 základních programů
• Spotřeba energie: 173 kWh/rok
• Spotřeba vody: 8500 l/rok
• Hlučnost při praní/odstřeďování: 59/76 dB
• Rozměry (vxšxh): 900 x 400 x 600 mm
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• 1200 ot./min, 9 základních programů
• Spotřeba energie: 147 kWh/rok
• Spotřeba vody: 8800 l/rok
• Hlučnost při praní/odstřeďování: 59/76 dB
• Rozměry (vxšxh): 900 x 400 x 600 mm

• 1000 ot./min, 9 základních programů
• Spotřeba energie: 148 kWh/rok
• Spotřeba vody: 7400 l/rok
• Hlučnost při praní/odstřeďování: 59/76 dB
• Rozměry (vxšxh): 900 x 400 x 600 mm

• 1000 ot./min, 9 základních programů
• Spotřeba energie: 147 kWh/rok
• Spotřeba vody: 8800 l/rok
• Hlučnost při praní/odstřeďování: 59/76 dB
• Rozměry (vxšxh): 900 x 400 x 600 mm

AWE 60410
Shora plněná pračka

AWE 50510
Shora plněná pračka

AWE 50210
Shora plněná pračka
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1 Záruka platí na motor pračky po zaregistrování spotřebiče. Víc informací najdete na zadní straně obálky katalogu.



SÍLA PÁRY PRO LEHKÉ ŽEHLENÍ
Provětrávání prádla na bázi páry osvěžuje a změkčuje prádlo před jeho žehlením. 
Funkce SteamCare je ideální pro odstranění zápachu a redukci záhybů ze zmačkání
již oblečených oděvů. S funkcí páry budou vždy všechny oděvy jemné a čerstvě provoněné.

SENSE INVERTER MOTOR
Motor s dlouhou životností a tichým provozem. Inovativní inverter motor zabezpečuje 
nízké vibrace a sníženou hlučnost o 5 až 7 dB, účinnější odstřeďování a vyšší životnost 
v porovnání se standardním motorem. Společnost Whirlpool poskytuje na motor 
bezplatnou záruku 10 let.

ENERGETICKÁ TŘÍDA A: 10 % ÚSPORY ENERGIE
Vylepšené dynamické proudění vzduchu maximálně zvyšuje účinnost sušení při současném 
snížení spotřeby energie. Perfektní kombinace efektivního motoru a proudění vzduchu zaručí 
nízkou spotřebu, Whirlpool pračka se sušičkou patří mezi energeticky úsporné spotřebiče.

PROGRAM PRO DELIKÁTNÍ ODĚVY
Whirlpool vyvinul pokročilý program pro vlnu  
WoolExcellence, speciálně navržený na ochranu 
i nejjemnějších vlněných oděvů. Vlněné oblečení 
označené štítkem Woolmark „machine washable“ 
(možnost prát v pračce) nebo „hand wash“ 
(praní v ruce) je možné bezpečně vyprat v pračce 
se sušičkou s novými programy. Velmi pomalé 
otáčení v bubnu vytváří efekt kolébky, které chrání 
vlněné a jemné prádlo před mechanickým 
poškozením při vzájemném tření.

Pračky se sušičkou – řešení  
pro praní a sušení naráz

Nová řada praček se sušičkou Whirlpool představuje inteligentní a ekologické řešení. 
Optimalizuje cykly praní a sušení a výrazně snižuje spotřebu energie a vody. 
Technologie 6. SMYSL zaručuje vysoký výkon, pričemž se stará o tkaniny nejen po dobu praní,
ale i po dobu sušení.

Díky technologii SoftMove bude prádlo ošetřené mimořádně pečlivě bez toho, aby to ohrozilo 
výkon praní. Upravený smart buben přizpůsobuje svůj pohyb a rychlost zvolenému programu 
praní a sušení. Po aktivaci každého cyklu se vyhodnotí velikost náplně a senzor automaticky nastaví 
potřebné množství vody a délku programu. 
Technologie SoftMove se dokonale stará o oblečení při nejnižší spotřebě vody, energie a času.

 SoftMove
 Péče o jemné prádlo
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VELKÁ KAPACITA PRO PRANÍ I SUŠENÍ
Whirlpool nové pračky se sušičkou jsou šité na míru potřebám zákazníkům, pro ještě jednodušší  
a příjemnější praní a sušení. Díky větší  velikosti bubnu, až 71 litrů, je kapacita praní od 7 do 9 kg 
a sušení od 6 do 7 kg. Otvor dveří je široký až 34 cm a ulehčí nakládání velkých oděvů, 
jako jsou přikrývky postelí nebo závěsy.

TŘI REŽIMY, JEDEN JEDNODUCHÝ VÝBĚR

POUZE PRANÍ
Požadovaný program se nastaví 
pomocí knofl íku programátoru, 
délka programu bude zobrazená 
na displeji. Pro zvolený program 
sa automaticky nastaví maximální 
doporučená teplota praní 
a otáčky odstřeďování, které 
mohou být upravené podle 
vlastního rozhodnutí. Vybraný 
program se dá upravit i přídavnými 
funkcemi. 

PRANÍ A SUŠENÍ
Při praní a sušení zároveň je 
zapotřebí dodržet maximální 
kapacitu sušení i pro praní, aby 
mělo prádlo dostatek místa pro 
požadované vysušení 
a nepomačkalo se.

1. fáze programu – praní proběhne 
podle programů pro praní

2. fáze programu – sušení, 
může být buď automatické 
nebo s časovým nastavením.

POUZE SUŠENÍ
Tato funkce slouží k jednoduchému vysušení mokrého 
prádla, předtím samostatně vyprané v pračce nebo v rukách. 
K dispozici jsou dva režimy pro sušení: automatické 
nebo nastavením časovače.

Automatické sušení s volitelnými úrovněmi
V automatickém režimu sušení pračka se sušičkou suší 
prádlo, dokud nedosáhne nastavenou úroveň vysušení. 
Jedno stisknutí tlačítka „Sušení“ automaticky navolí 
nevyšší úroveň sušení pro zvolený program. Opakovaným 
stisknutím tlačítka „Sušení“ se nastaví program sušení 
pro nasledující úroveň:

  Do skříně. Prádlo je úplně suché a připravené 
pro odložení do skříně bez žehlení

  Na ramínko. Prádlo zůstalo mírně vlhké, 
aby se minimalizovalo zmačkání. 
Oděv je zapotřebí pověsit, aby se volně dosušilo 
na vzduchu

  Na žehlení. Oděvy jsou poměrně vlhké, 
aby sa lehce žehlily

Režim sušení s časovačem
Program se zvolí opakovaným stlačením tlačítka „Sušení“. 
Sušení může trvat od 30 do 210 minut. 

WWDP 10716
Předem plněná pračka se sušičkou

WWDC 9716
Předem plněná pračka se sušičkou

• 1600 ot./min, 18 základních programů
• Spotřeba energie při praní/praní+sušení: 230/ 1224 kWh/rok
• Spotřeba vody při praní/praní+sušení: 15200/20400 l/rok
• Hlučnost při praní/sušení/odstřeďování: 54/63/76 dB
• Rozměry (vxšxh): 840 x 595 x 605 mm

• 1600 ot./min, 16 základních programů
• Spotřeba energie při praní/praní+sušení: 234/ 1224 kWh/rok
• Spotřeba vody při praní/praní+sušení: 15200/23400 l/rok
• Hlučnost při praní/sušení/odstřeďování: 54/63/83 dB
• Rozměry (vxšxh): 840 x 595 x 605 mm

349 €349 €

1)

YEARS10
GUARANTEE

1)

YEARS10
GUARANTEE

1 Záruka platí na motor pračky po zaregistrování spotřebiče. Víc informací najdete na zadní straně obálky katalogu.



S technologií 6. SMYSL
získávají oděvy

najvyšší péči
Společnost Whirlpool představuje řadu sušiček, které přistupují k oděvům našich zákazníků 
s nejvyšší péčí. Inovativní  senzor řízený inteligentní technologií 6. SMYSL snímá vlhkost prádla 
a přizpůsobí cyklus a teplotu zvolenému nastavení.

SupremeCare je jedinečná kombinace designu a pokročilých technologií, které se hodí zvláště 
na sušení jemného oblečení, např. vlny. Sušení je rovnoměrné a přesné díky 3DryTechnology  
distribuce vzduchu, která ošetruje oděvy s extrémní péčí.

 SoftMove 3DryTechnology
 Jemná péče o oděvy 360 ° sušení

VYSOKOKAPACITNÍ BUBEN 
PRO VELKÉ NÁPLNĚ
Sušička SupremeCare umožňuje snížit počet cyklů 
sušení: buben má kapacitu 121 litrů a dokáže dokonale 
usušit až 10 kg prádla. Velká kapacita bubnu přináší 
úsporu času a úsporu energie. Vybírání i objemného 
prádla, jako jsou například přikrývky, je velmi komfortní 
díky velkému vkládacímu otvoru. Údržba sušičky je také 
velmi jednoduchá – prachový fi ltr je umístěný hned 
pod dveřmi a zásobník kondenzované vody vedle 
ovládacího panelu. Sušička může být také připojená 
na odvod vody do kanalizace. Péče o sušičku nikdy 
nebyla jednodušší.

PŘIZPŮSOBENÝ POHYB BUBNU 
PRO KAŽDÝ DRUH TKANINY
Sušička díky senzoru SoftMove 
zjistí vlhkost, teplotu a automaticky 
nastaví cyklus sušení. Ve stejné 
době exkluzivní technologie 
WaveMotion otáčí buben 
vo dvouch  směrech: asymetrický 
pohyb bubnu lépe rozděluje 
oblečení uvnitř bubnu a tím 
zabezpečuje lepší  proudění 
vzduchu přes vlákna, redukuje 
záhyby a zaručuje dokonalé 
výsledky sušení.

JEMNÝ PROUD VZDUCHU 
PRO NEJJEMNĚJŠÍ SUŠENÍ
Sušička Whirlpool SupremeCare 
byla speciálně navržená pro 
intenzivní  i jemné sušení. 
Výsledkem je 3DryTechnology: 
hlavní  proud vzduchu je přiváděný 
otvory v zadní stěně, další otvory 
ve zvedacích žebrech a nakonec, 
díky speciálnímu „bublinkovému” 
tvaru povrchu bubnu, proudí 
vzduch v kontaktních ploškách 
mezi prádlem a bubnem.

NEJLEPŠÍ PROGRAM 
PRO SUŠENÍ 1

Program WoolExcellence 
a nový design bubnu zajišťují 
perfektní sušení pro všechny 
vlněné předměty včetně jemného 
prádla. Program nevyžaduje žádné 
příslušenství pro vkládání oděvů. 
Sušička provádí cyklu sušení při 
velmi nízké teplotě (45–50 °C), 
která je ideální na sušení vlněných 
oděvů. Cyklus sušení končí úplným 
vysušením bez dalšího volného 
dosušování.

SUPREME 
ENERGETICKÁ EFEKTIVNOST
Technologie tepelného čerpadla 
přináší vysokou energetickou 
účinnost a úspornost. Na rozdíl 
od konvenčního ohřívacího tělesa 
může dosáhnout stejný sušící 
výkon při výrazně nižší teplotě. 
Snížená teplota je šetrnější 
ke tkaninám a zároveň šetří energii. 
Energetická třída A+++ znamená, 
že sušička spotřebuje o 50 % méně 
energie než sušičky v třídě A. 

1  Testované mezi předními evropskými značkami, které uskutečnil nezávislý švýcarský institut Swissatest Testmaterialien AG (Test Report 20130292), 
technologie Whirlpool má najlepší sušení v programu Vlna na základě doporučené velikosti dávky podle návodu na použití (Stav August 2014).

PRAČKY A SUŠIČKYPRAČKY A SUŠIČKY
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HDLX 70310
Kondenzační sušička
s tepelným čerpadlem

HSCX 80410
Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem

• 10 základních programů
• Spotřeba energie: 259 / 235,3 kWh/rok
• Hlučnost při sušení: 65 dB
• Třída efektivnosti kondenzace par: A
• Rozměry (vxšxh): 855 x 596 x 659 mm

HSCX 90420 / HSCX 80420*

Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem

1)

YEARS10
GUARANTEE

HSCX 80530
Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem

HSCX 10445
Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem

HSCX 90430
Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem

• 12 základních programů, vnitřní osvětlení
• Spotřeba energie: 176,5 kWh/rok
• Hlučnost při sušení: 65 dB
• Třída efektivnosti kondenzace par: A
• Rozměry (vxšxh): 855 x 596 x 659 mm

• 12 základních programů, vnitřní osvětlení
• Spotřeba energie: 280 kWh/rok
• Hlučnost při sušení: 65 dB
• Třída efektivnosti kondenzace par: A
• Rozměry (vxšxh): 855 x 596 x 659 mm

• 12 základních programů, vnitřní osvětlení
• Spotřeba energie: 176,5 kWh/rok
• Hlučnost při sušení: 65 dB
• Třída efektivnosti kondenzace par: A
• Rozměry (vxšxh): 855 x 596 x 659 mm

1)

YEARS10
GUARANTEE

1)

YEARS10
GUARANTEE

1)

YEARS10
GUARANTEE

HSCX 70311
Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem

• 10 základních programů
• Spotřeba energie: 258 kWh/rok
• Hlučnost při sušení: 65 dB
• Třída efektivnosti kondenzace par: A
• Rozměry (vxšxh): 855 x 596 x 659 mm

• 10 základních programů
• Spotřeba energie: 235,3 kWh/rok
• Hlučnost při sušení: 65 dB
• Třída efektivnosti kondenzace par: A
• Rozměry (vxšxh): 855 x 596 x 659 mm

1)

YEARS10
GUARANTEE

*

HDLX 80410
Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem

• 7 základních programů
• Spotřeba energie: 235,3 kWh/rok
• Hlučnost při sušení: 65 dB
• Třída efektivnosti kondenzace par: A
• Rozměry (vxšxh): 855 x 596 x 659 mm

• 7 základních programů
• Spotřeba energie: 257,7 kWh/rok
• Hlučnost při sušení: 69 dB
• Třída efektivnosti kondenzace par: A
• Rozměry (vxšxh): 855 x 596 x 659 mm

*

PRAČKY A SUŠIČKYPRAČKY A SUŠIČKY
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DDLX 70110
Kondenzační sušička 

• 7 základních programů
• Spotřeba energie: 503,7 kWh/rok
• Hlučnost při sušení: 70 dB
• Třída efektivnosti kondenzace par: B
• Rozměry (vxšxh): 855 x 596 x 659 mm
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Kč

14990
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1 Záruka platí na motor sušičky po zaregistrování spotřebiče. Víc informací najdete na zadní straně obálky katalogu.

1)

YEARS
GUARANTEE
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1)
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GUARANTEE
5
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GUARANTEE
5

1)

YEARS
GUARANTEE
5
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M YČ K Y  N Á D O B Í
N e j č i s t ě j š í  m y t í  n á d o b í
Supreme nápady pro třpytivě čisté nádobí  dělá naše myčky 
jedinečnými a nenapodobitelnými. Zákazníkům nabízíme 
inteligentní spotřebiče v elegantním a ergonomickém designu, 
který zaručuje výjimečné výsledky. Přinášíme myčky s nízkou 
spotřebou vody a energie, s vysokým čistícím výkonem. 

Vždy brilantně čisté nádobí.
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Vychutnejte si dokonalé 
mytí a sušení nádobí

už za jednu hodinu 1

Nová technologie 6. SMYSL detekuje a monitoruje úroveň 
znečištění vody díky inteligentním senzorům 
a přizpůsobuje cyklus mytí zjištěnému stavu. 
Výsledkem je vždy dokonale čisté nádobí 
až s 50% úsporou vody a času. 2

 PowerClean Pro PowerDry
 Dokonalé umytí  Mytí a sušení 
 bez předmývání už za 1 hodinu

SUPREME ŘEŠENÍ  PRO MYTÍ, 
AŽ O 30 % VĚTŠÍ PROSTOR
PowerClean Pro
Nejlepší řešení pro odstranění odolných připálených 
nečistot při současném zvětšení kapacity myčky.
Silně znečištěné pánve s připálenými zbytky jídla se teď 
mohou bezpečně mýt s ostaním bežně znečištěným 
nádobím při standardní teplotě. Stačí pánve umístit do 
zóny PowerClean Pro a zadní trysky vysokým tlakem 
vody odstraní  zbytky jídla z hrnců a pánví. Hrnce 
a pánve není potřeba před mytím v myčce ručně 
predmývat!

Technologie PowerClean Pro nabízí kromě dokonalého 
odstranění hrubých nečistot i lepší využití prostoru 
dolního koše. Vysoká fl exibilita vnitřního uspořádání 
koše nabízí prostor pro uložení 40 talířů nebo 20 talířů, 
2 pánví a 3 hrnců nebo další kombinace, které vyhovují 
potřebám zákazníků. Koš je vybavený speciálními 
sklápěcími držáky pro podepření pánví v zóne 
PowerClean Pro.

1  platí pro vybraný model, úspora je na rozdíl od bežné myčky1 Na základě  interních testů
2  Na základě interního  testování. Procenta jsou vypočítaná z hodnot 

mezi minimální  a maximální spotřebou vody a času v  programu 6. SMYSL.

MÉNĚ VODY, VYŠŠÍ EFEKTIVNOST
Dokonalé umytí se 6-ti  litry vody! Opakované využití přefi ltrované vody 
ze závěrečného oplachu pro další mytí. 
Díky Eko programu myčka umožňuje ušetřit až 3 litry vody.1

SUPREME  MYJE A SUŠÍ UŽ ZA 1 HODINU
Jedinečný program s aktivním sušením pro mytí a sušení i plastového nádobí. 
Aktivní sušení PowerDry zabezpečuje dokonalé výsledky sušení  díky inovativnímu 
3D systému proudění vzduchu v uzavřeném prostoru myčky nádobí, 
který odvádí horkou páru z myčky a zpět  fouká chladný vzduch. 
Po otevření dveří je nádobí a vnitřní myčka bez páry a vlhkosti.

Vždy dokonale suché i plastové nádobí bez dodatečného utírání, 
bez rizika kapající vody na kuchyňský nábytek. 

ÚSPORA ENERGIE, VODY A ČASU
Nejvyšší energetická účinnost. Myčka nádobí Whirlpool s technologií 
Whirlpool PowerDry zaručuje maximální rychlosta a účinnost mytí všech druhů nádobí 
v nejefektivnější energetické tříde A+++.
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Prostor pro jakékoliv nádobí,
všechno má svoje místo

Myčky nádobí Whirlpool mají špičkový design, vyrobené jsou z vysokokvalitních materiálů. 
Nabízíme velký fl exibilný vnitřní prostor, nastavitelnou výšku horního koše a vybrané modely 
jsou vybavené i třetí příborovou zásuvkou.

KAPACITA AŽ PRO 14 OBĚDOVÝCH SOUPRAV
Vysoká fl exibilita pro každou situaci díky sklápěcím držákům výsuvných košů.

14 souprav

MODULÁRNÍ TŘETÍ ZÁSUVKA
Flexibilní zásuvka se přizpůsobí potřebám zákazníků, jednoduchým zasunutím do sebe se zúží 
o 1/3 a vytvoří tak prostor na umístění i vysokých pohárů v horním koši.

RUKOJETĚ KOŠŮ
Rukojeť košů myčky je vyrobená 
z nerezové oceli. Díky zvýšenému 
ergonomickému a robustnímu designu 
poskytuje bezkonkurenční funkčnost.

NEREZOVÁ NÁDRŽ
Nádrž myčky nádobí je ze 100% 
nerezové oceli. Tento materiál 
s dlouhou životností je hygienicky čistý, 
lehce se udržuje a zaručuje vynikající 
výsledky mytí a sušení.

TELESKOPICKÉ VÝSUVY
Teleskopické výsuvy poskytují  jednoduchý
 a úplný výsuv horního koše pro pohodlné 
nakládání a vykládání nádobí.

LIFT-UP SYSTÉM
Přestavitelná výška horního koše o 3,5 cm 
umožňuje ukládat do dolního koše 
i objemnější hrnce nebo talíře s větším 
průměrem.

KOŠÍK NA PŘÍBORY
Vyjímatelný košík na příbory je umístěný 
ve spodním koši a díky svému tvaru 
lze lehce přesouvat vpravo nebo vlevo 
podle potřeb zákazníka.

SKLÁPĚCÍ DRŽÁKY
V dolním a horním koši se držáky talířů 
a plastové držáky pohárů jednoduše sklápějí 
a vytvoří tak prostor i pro nádobí větších 
a nestandardních rozměrů.
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Kompaktní myčky
v novém designu

Kompaktní  myčky nádobí jsou vybavené technologií  6. SMYSL, 
která měří stupeň znečištění nádobí a na základě zjištěného stavu 
přizpůsobuje parametry mytí.

Čisté nádobí bez námahy a až 40% úspory vody, času a energie. 1

DOKONALÝ STYL
Vynikající design, moderní a inovativní vzhled, který se shoduje s každou kuchyní, to jsou nové kompaktní myčky 
Whirlpool. Přehledný ovládací panel s jasně defi novanými prvky je doplněný displejem pro zobrazení programu 
a délky jeho trvání.

FLEXIBILNÍ A STABILNÍ 
PRO NAKLÁDÁNÍ NÁDOBÍ  1

Space Zone
Díky novému držáku v SpaceZone se vejde 
do spodního koše hrnec i pánev najednou.

Flexibilní podložka na příbory
Praktický prostor pro příbory, nože a ostatní 
dlouhé nádobí. Podložka je lehce vyjímatelná 
a neomezuje prostor horního koše při ukládání 
vysokých pohárů.

Sklápěcí boční držáky
Praktické držáky, které vytváří další úroveň 
pro ukládání pohárů v horním koši.

SUPER SILENT
Hlučnost myček je jen 43 dBa. 

ENERGETICKÁ TŘÍDA A++
Třída A++ představuje úsporu energie o 10 % na rozdíl od běžné A+ třídy.

SMART KAPACITA
Až 10 obědových souprav – to je kapacita úzké myčky nádobí Whirlpool. 
Díky novému uspořádání košů jsme vytvořili perfektní zařízení 
pro řešení všech potřeb zákazníků.

1 Porovnání  minimální  a maximální  spotřeby v programu 6. SMYSL. 1 Vnitřní výbava je různá v závislosti na  modelu



WKFO 3O32 P X
Myčka nádobí se šířkou 60 cm

WFO 3O32 P
Myčka nádobí se šířkou 60 cm

WFO 3C23 6 X
Myčka nádobí se šířkou 60 cm

WFC 3C23 PF
Myčka nádobí se šířkou 60 cm

WFO 3T223 6P X
Myčka nádobí se šířkou 60 cm

WFO 3T222 PG X
Myčka nádobí se šířkou 60 cm

WFO 3O33 DL X
Myčka nádobí se šířkou 60 cm

WFP 4O32 PTG X
Myčka nádobí se šířkou 60 cm

• Technologie 6. SMYSL
• 1 senzor + 9 mycích programů
• Kapacita 14 sad nádobí
• Spotřeba energie: 237 kWh/rok
• Spotřeba vody: 2 520 l/rok (9 l/cyklus)
• Hlučnost při mytí: 42 dB
• Rozměry (vxvšh): 850 x 600 x 600 mm

• Technologie 6. SMYSL PowerClean
• 1 senzor + 10 mycích programů
• Kapacita 14 sad nádobí
• Spotřeba energie: 237 kWh/rok
• Spotřeba vody: 2 660 l/rok (9,5 l/cyklus)
• Hlučnost při mytí: 43 dB
• Rozměry (vxvšh): 850 x 600 x 600 mm

• Technologie 6. SMYSLPowerClean
• 1 senzor + 9 mycích programů
• Kapacita 14 sad nádobí
• Spotřeba energie: 265 kWh/rok
• Spotřeba vody: 2 520 l/rok (9 l/cyklus)
• Hlučnost při mytí: 42 dB
• Rozměry (vxvšh): 850 x 600 x 600 mm

• Technologie 6. SMYSL
• 1 senzor + 9 mycích programů
• Kapacita 14 sad nádobí
• Spotřeba energie: 265 kWh/rok
• Spotřeba vody: 1 680 l/rok (6 l/cyklus)
• Hlučnost při mytí: 43 dB
• Rozměry (vxvšh): 850 x 600 x 600 mm

• Technologie 6. SMYSL
• 1 senzor + 9 mycích programů
• Kapacita 14 sad nádobí
• Spotřeba energie: 265 kWh/rok
• Spotřeba vody: 2 660/rok (9,5 l/cyklus)
• Hlučnost při mytí: 43 dB
• Rozměry (vxvšh): 850 x 600 x 600 mm

• Technologie 6. SMYSLPowerClean
• 1 senzor + 7 mycích programů
• Kapacita 14 sad nádobí
• Spotřeba energie: 265 kWh/rok
• Spotřeba vody: 2 660/rok (9,5 l/cyklus)
• Hlučnost při mytí: 43 dB
• Rozměry (vxvšh): 850 x 600 x 600 mm

• Technologie 6. SMYSL PowerClean
• 1 senzor + 9 mycích programů
• Kapacita 14 sad nádobí
• Spotřeba energie: 237 kWh/rok
• Spotřeba vody: 2 520l/rok (9 l/cyklus)
• Hlučnost při mytí: 43 dB
• Rozměry (vxvšh): 850 x 600 x 600 mm

• Technologie 6. SMYSL PowerClean
• 1 senzor + 9 mycích programů
• Kapacita 14 sad nádobí
• Spotřeba energie: 237 kWh/rok
• Spotřeba vody: 2 520l/rok (9 l/cyklus)
• Hlučnost při mytí: 42 dB
• Rozměry (vxvšh): 850 x 600 x 600 mm
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ADP 321 WH
Myčka nádobí

ADP 422 IX / WH
Myčka nádobí se šířkou 45 cm

ADP 522 WH
Myčka nádobí se šířkou 45 cm

ADP 522 IX
Myčka nádobí se šířkou 45 cm

• Technologie 6. SMYSL 
• 1 senzor + 7 mycích programů
• Kapacita 10 sad nádobí
• Spotřeba energie: 211 kWh/rok
• Spotřeba vody: 2 520/rok (9 l/cyklus)
• Hlučnost při mytí: 43 dB
• Provedení: nerez
• Rozměry (vxvšh): 850 x 450 x 600 mm

• Technologie 6. SMYSL 
• 1 senzor + 7 mycích programů
• Kapacita 10 sad nádobí
• Spotřeba energie: 211 kWh/rok
• Spotřeba vody: 2 520/rok (9 l/cyklus)
• Hlučnost při mytí: 43 dB
• Provedení: bílé
• Rozměry (vxvšh): 850 x 450 x 600 mm

• Technologie 6. SMYSL 
• 1 senzor + 6 mycích programů
• Kapacita 10 sad nádobí
• Spotřeba energie: 211 kWh/rok
• Spotřeba vody: 2 520/rok (9 l/cyklus)
• Hlučnost při mytí: 43 dB
• Rozměry (vxvšh): 850 x 450 x 600 mm

• 6 mycích programů
• Účinnost mytí / sušení: A/A
• Spotřeba energie: 237 kWh/rok
• Spotřeba vody: 2 800 l/rok (10 l/cyklus)
• Hlučnost při mytí: 49 dB
• Rozměry (vxšxh): 850 x 450 x 600 mm

WFC 3C26 X
Myčka nádobí se šířkou 60 cm

WFC 3C26
Myčka nádobí se šířkou 60 cm

WFC 3C26 P 
Myčka nádobí se šířkou 60 cm

WFC 3C22 P X
Myčka nádobí se šířkou 60 cm

• Technologie 6. SMYSL
• 1 senzor + 7 mycích programů
• Kapacita 14 sad nádobí
• Spotřeba energie: 265 kWh/rok
• Spotřeba vody: 2 520/rok (9 l/cyklus)
• Hlučnost při mytí: 46 dB
• Rozměry (vxvšh): 850 x 600 x 600 mm

• Technologie 6. SMYSL
• 1 senzor + 7 mycích programů
• Kapacita 14 sad nádobí
• Spotřeba energie: 265 kWh/rok
• Spotřeba vody: 2 520/rok (9 l/cyklus)
• Hlučnost při mytí: 46 dB
• Rozměry (vxvšh): 850 x 600 x 600 mm

• Technologie 6. SMYSL PowerClean
• 1 senzor + 7 mycích programů
• Kapacita 14 sad nádobí
• Spotřeba energie: 265 kWh/rok
• Spotřeba vody: 2 520/rok (9 l/cyklus)
• Hlučnost při mytí: 46 dB
• Rozměry (vxvšh): 850 x 600 x 600 mm

• Technologie 6. SMYSL PowerClean
• 1 senzor + 7 mycích programů
• Kapacita 14 sad nádobí
• Spotřeba energie: 265 kWh/rok
• Spotřeba vody: 2 520/rok (9 l/cyklus)
• Hlučnost při mytí: 42 dB
• Rozměry (vxvšh): 850 x 600 x 600 mm
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SPORÁKY
V y s o k ý  v ý k o n  n a  j e d n o m  m í s t ě 
My ve Whirlpool víme, že radost z vaření mají zákazníci tehdy, 
když používají jednoduché, nekomplikované, intuitivní 
a navzdory tomu efektivní spotřebiče. Náš sortiment sporáků 
je navržený tak, aby kombinoval všechny potřeby pro ideální 
prostředí kuchyně. Současný design výkonných spotřebičů 
je doplněný automatickými funkcemi pro jednoduché vaření.

Vždy dokonalé výsledky.
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Technologie 6. SMYSL 
pro perfektní vaření a pečení 

při správné teplotě

Každé jídlo potřebuje různý způsob 
a různý čas přípravy. Každý zákazník má 
různé požadavky na sporák, na kterém 
bude jídlo připravovat. Proto jsme vyvinuli 
linii spotřebičů, které uspokojí různé 
požadavky zákazníků. Díky technologii 
6. SMYSL s automatickou regulací výkonů 
se vaření a pečení změní na skutečně 
mistrovské jídlo.

VAŘENÍ NA INDUKČNÍ DESCE
Indukce je moderní a nejefektivnější technologie 
pro vaření, využívá až 90 % energie. Rychle ohřívá dno 
hrnce bez ztrát tepla do okolí, ohřívá i netradiční tvary 
hrnců a pekáčů libovolné velikosti. Snímač indukční 
cívky reaguje na přítomnost hrnce – pokud hrnec chybí, 
zóna se bezpečně vypne. Stejně zareaguje i v případě 
vykypění jídla na varnou plochu. Varnou desku lze 
zamknout dětskou pojistkou proti nežádoucímu 
zapnutí varných zón.

SÁLAVÉ VARNÉ ZÓNY
Elegantní skleněná plocha ukrývá výkonné sálavé 
plotny. Tři standardní sálavé zóny jsou doplněné jednou 
halogenovou zónou1 s ultrarychlým náběhem teploty 
pro rychlé vaření. Výkon halogenové zóny je možné 
nastavit  jemnou stupnicí 1–12, standardní zóny mají 
6 nastavitelných stupňů výkonu. 

PLYNOVÉ SPORÁKY
Tradiční plynové sporáky jsou vybavené technologií 6. SMYSL pro netradiční nastavení minimálního 
a maximálního výkonu sporáku. Bezpečnost varné zóny je zajištěná tepelnými pojistkami, 
které v případě zhasnutím plamene uzavřou přívod plynu. Elektrické zapalovaní sporáků je 
integrované do ovládacího tlačítka, sporák se ovládá  jednou rukou.

SMART TROUBA, DOSAHUJE NEJLEPŠÍ VÝKONY
Funkce automatického pečení 6. SMYSL nastavuje ideální parametry: teplotu a čas 
pro pečení všech druhů jídel. Se smart troubou dosáhnete vždy bezchybné výsledky, 
stejné jako od šéfkuchaře.

Trouba má k dispozici automatické funkce pro přípravu jídla ve 4 kategoriích:

  Program Pizza
  Automatický program pro přípravu pizzy bez předohřevu trouby. 

Pizzu stačí jednoduše vložit  do trouby a vybrat program, trouba se postará o zbytek.

  Program chléb
  Díky této speciální funkci  je možné upéct čerstvý chléb doma  jen za 45 minut. 

V první fázi probíhá pečení chleba zevnitř, v druhé fázi se dopéká kůrka do křupava. 

  Program zákusky
  Ideální program na přípravu chutného pečiva a koláčů, vždy bez potřeby předehřívání 

trouby.

  Funkce přípravy masa
  Výkon pečení této funkce byl koncipovaný tak, aby zaručoval vždy profesionální výsledky.

Při aktivaci funkce maso se dokonale připraví různé druhy masa, jako je pečené hovězí 
a vepřové nebo drůbež. Ani příprava chutného jehněčího není problém.

1 v závislosti na  modelu
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•   Indukční varná deska, 
4 varné zóny

•  Dotykové ovládání
•  Maximální výkon desky: 6,8 kW

•  Horkovzdušná trouba, 6. SMYSL
•  Auto funkce pro pečení masa, chleba, pizzy
•  Grafický displej, dotykové ovládání
•  Pyrolýza – samočištění trouby za vysoké 

teploty
•  Čtverná celoskleněná dvířka
•  Vnitřní objem: 60 litrů

•  Max. příkon vč. varné desky: 9,5 kW
•  Připojení: 400 V 3N~
•  Rozměry (vxšxh): 850 x 600 x 600 mm
•  Příslušenství: 2 rošty, 1 mělký a 1 hluboký 

smaltovaný plech, otočný rožeň

•  Sklokeramická varná deska, 
4 varné zóny

•  Ovládání pomocí knoflíků
•  Maximální výkon desky: 6,4 kW

•  Horkovzdušná trouba, 6.SMYSL
•  Auto funkce pro pečení masa, chleba, pizzy
•  Grafický displej, dotykové ovládání
•  Pyrolýza – samočištění trouby za vysoké 

teploty
•  Čtverná celoskleněná dvířka
•  Vnitřní objem: 60 litrů

•  Max. příkon vč. varné desky: 9,1 kW
•  Připojení: 400 V 3N~
•  Rozměry (vxšxh): 850 x 600 x 600 mm
•  Příslušenství: 2 rošty, 1 mělký a 1 hluboký 

smaltovaný plech, otočný rožeň

ACWT 5V331 IX / WH
Elektrický sporák

ACWT 5G311 IX / WH
Kombinovaný sporák

AXMT 6534/IX/1
Elektrický sporák

AXEF 6634/IX
Elektrický sporák

Seznamte se
s technologiemi čištění  

PYROLÝZA
Prémiový systém čištění trouby 
bez námahy. Samočisticí  program 
v ekonomickém cyklu trvá 1 hodinu, 
při intenzivním  čištění 2 hodiny. 
Cyklus pracuje bez použití chemických 
prostředků. V době pyrolýzy se trouba 
zahřívá na vysokou tepotu téměř 
500 °C a připálené nečistoty a mastnoty 
se změní na prach, který se potom 
lehce odstraní  jen vlhkou houbou.

KATALYTICKÉ PANELY
Teplovzdušné trouby mají hladké vnitřní stěny pro jednoduché čištění, vybrané modely jsou 
vybavené katalytickými stěnami. Jsou  to speciální panely namontované na vnitřních stěnách 
trouby. Povrch těchto panelů  je upravený mikroporézním smaltem, schopným vstřebávat mastný 
tuk. Panely je podle potřeby po cca 6 letech vyměnit za nové.

HYDROCLEAN, SÍLA PÁRY
Působení páry, uvolněné v době tohoto speciálního čistícího cyklu s nízkou teplotou, 
umožňuje lehké odstranění špíny a zbytků jídla. Stačí nalít 200 ml vody na dno trouby 
a zvolit funkci HydroClean, 35 minut a 90 °C. Vychladlou troubu stačí vytřít utěrkou.

CLICK & CLEAN, JEDNODUŠE ÚŽASNÉ ŘEŠENÍ
Extrémně jednoduchá 
demontáž skel dveří 
pro jejich dokonalou 
čistotu i ve vnitřním 
prostoru mezi skly

1. Click –  zatlačit 
na vyznačené místo na liště

2. Clean – vyndat sklo a vyčistit ho

•   Sklokeramická varná deska, 4 varné zóny
•   Ovládání pomocí knoflíků
•   Maximální výkon desky: 6,0 kW

•   Horkovzdušná trouba, mechanická
•   Grafický displej, elektronický časovač
•   Katalytické panely
•   Dvojitá celoskleněná dvířka
•   Vnitřní objem: 60 litrů

•   Max. příkon vč. varní desky: 8,7 kW
•   Připojení: 400 V 3N~
•   Rozměry (vxšxh): 850 x 500 x 600 mm
•   Barva: nerez (IX), bílá (WH)
•   Příslušenství: 1 rošt, 2 mělké smaltované 

plechy

•   Plynová varná deska, 
4 varné zóny 6. SMYSL

•   Ovládání pomocí knoflíků
•   Integrované zapalování v knoflících
•   Bezpečnostní ventily hořáků
•   Maximální výkon desky: 7,8 kW

•   Horkovzdušná trouba, mechanická
•   Grafický displej, elektronický časovač
•   Hydroclean – čištění vnitřního protoru 

pomocí páry
•   Dvojitá celoskleněná dvířka
•   Vnitřní objem: 60 litrů

•   Max. příkon vč. varné desky: 2,7 kW
•   Připojení: 230 V
•   Rozměry (vxšxh): 850 x 500 x 600 mm
•   Příslušenství: katalytické panely, 1 rošt, 

2 mělké smaltované plechy

19990
Kč

9990
Kč

9490
Kč

8990
Kč

7990
Kč

14990
Kč
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M IKROVLNNÉ TROUBY
V í c  n e ž  j e n  m i k r o v l n ě n í
Když hovoříme o vaření, tak hovoříme o zdravém a chutném 
vaření, které přinášejí nové mikrovlnné trouby Whirlpool. 
Jsou to mikrovlnky s vysokým výkonem pečení jako v klasické 
troubě. Naše mikrovlnné trouby jsou skutečně mistrovská díla 
navržená tak, aby dosáhly perfektních výsledků s jakýmkoli 
druhem potravin a zabezpečily zákazníkům maximální komfort 
při jejich používaní. Vyrobené jsou z ušlechtilých materiálů 
v netradičním designu, který sluší každé kuchyni.

Přednastavené recepty a nejpokročilejší technologie, 
perfektní výsledky na jeden dotyk.
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Unikátní technologie a funkce

3D SYSTÉM
Technologie DualPower je exkluzivní 
technologie Whirlpool, která řídí  distribuci 
mikrovln uvnitř trouby. Díky této technologii 
je vnitřní prostor trouby vybavený ne jedním, 
ale dvěma mikrovlnnými výstupy s fázovým 
posunem  distribuce mikrovln. Technologie 
DualPower vytváří trojrozměrný efekt, 
který mikrovlnkám umožňuje dosáhnout 
rovnoměrný ohřev jídla v každém bodě.

CRISP FUNKCE
Jedinečný Crisp talíř, 3D Systém distribuce 
mikrovln, vysokovýkonný gril a rotace talíře 
pracují současně pro dosažení vysokých 
teplot potřebných pro upečení a usmažení 
křupavých jídel už za několik minut. 
Výsledkem je dokonale upečené jídlo jako 
v tradiční troubě, ale za kratší dobu 
a bez potřeby předohřevu.

Rok 2016: 25. výročí revoluční Crisp 
technologie. Tato unikátní technologie 
je exkluzivní jen v mikrovlnkách Whirlpool 
a po celá léta přináší zákazníkům radost 
z pečení jejich oblíbených jídel.

VAŘENÍ V PÁŘE
Rychlá a zdravá příprava jídla v páře se speciálně navrženou parní nádobou a automatickými 
programy pro přípravu zeleniny, brambor, ryb a těstovin. Jídlo stačí jednoduše vložit do parní 
nádoby s vodou a zvolit potravinovou třídu a hmotnost. 

Revoluční 
technologie 6. SMYSL 
v mikrovlnném vaření

Díky patentované technolgii 6. SMYSL je naše řada
mikrovlnných trub intuitivnější a praktičtější než kdykoli předtím. 
Vybrané modely trub jsou vybavené senzory vlhkosti 
a hmotnosti – pokročilými technologiemi, 
které pomáhají zákazníkům získat skvělé výsledky 
vaření bez námahy. 

Snímač vlhkosti detekuje průběžně hladinu 
vlhkosti v potravinách v době procesu vaření. 
Hmotnostní senzor ulehčuje život jednoduchým 
zvážením jídla, aby zaručil přesné vaření a také 
přesné opětovné zahřívání, rozmrazování 
a vaření v páře.

6. SMYSL SENZOR VLHKOSTI
Senzor vlhkosti měří množství páry, která se uvolňuje z jídla. Senzor sa využívá při programech:

6. SMYSL Pára
Funkce Pára je ideální pro přípravu zeleniny, ryb, rýže a těstovin. Funkce pracuje ve dvou krocích

1. rychlé uvedení vody do bodu varu v parní nádobě
2. automatické vaření v páře a  v nastavené délce přípravy

6. SMYSL Ohřev a Rozmrazování
Funkce se využívá při opakovaném ohřevu zchladlých nebo zmražených jídel

6. SMYSL SENZOR HMOTNOSTI
6. SMYSL Senzor hmotnosti/váhový senzor automaticky upravuje zvolené nastavení pro dosažení nejlepších výsledků. 
Eliminuje se tím potřeba manuálního zadávání hmotnosti potravin. 
Senzor se využívá při rozmrazování, vaření v páře a zapékání Crisp. 
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Výkonný ventilátor s kruhovým 
ohřívacím tělesem v zadní části 
mikrovlnné trouby dokonale 
nahradí teplovzdušné pečení 
v klasické troubě. V mikrovlnce 
se dokonale upečou všechny 
tradiční jídla od kynutých koláčů 
po pečené maso. Výhodou je 
i kombinace horkého vzduchu 
s mikrovlnami – při pečení masa 
se výrazně zkrátí čas přípravy – 
mikrovlny upravují jídlo zevnitř 
a horký vzduch ho dopéká zvenku. 
Maso je víc šťavnaté a přitom 
dokonale křupavé.

FUNKCE GRIL
Výkonný gril umístěný v horní části 
trouby dokonale zapéká připravované 
jídlo. Zapečené brambory, těstoviny 
nebo maso či zelenina proložená 
zapečeným sýrem nejsou pro mikrovlnku 
s grilem žádný problém. Pro zkrácení 
doby přípravy i funkci Gril může být 
kombinovaná s mikrovlnným výkonem.

OHŘEV A ROZMRAZOVÁNÍ
Speciální algorytmus vyvinutý pro mikrovlnky Whirlpool ohřeje jídlo ze zmrazeného stavu velmi 
jemně a opatrně se zachováním všech nutričních hodnot. Zmrazené, už skoro připravené ryby, 
zelenina, těstoviny nebo pizza či lazagne mají chuť a tvar právě čerstvě připraveného jídla.

ROZMRAZOVÁNÍ CHLEBA
Unikátní funkce rozmrazování chleba a pečiva spočívá v kombinci mikrovlnného ohřevu 
pro rozmrazení potravin JetDefrost a současně zapékání Crisp pro získání křupavé kůrky. 
Chleba a pečivo mají vůni a chuť právě doneseného jídla z pekárny.

RYCHLOROZMRAZOVÁNÍ JETDEFROST
Výjimečně rychlé a rovnoměrné rozmrazování potravin díky unikátnímu 3D systému. 
Stačí zvolit druh jídla, nastavit hmotnost a stlačit tlačítko Start.

Prémiové mikrovlnné trouby 

Jet Chef Premium a Jet Chef mikrovlnky jsou vybavené nejlepším patentovaným systémem 
technologie Whirlpool 6. SMYSL. Senzor vlhkosti snímá uvolňující se páru při vaření 
a danému stavu vždy přizpůsobí potřebný výkon pro dosažení žádaných výsledků. 
Tento intuitivní senzor optimalizuje proces vaření, pracuje v kombinaci s ohříváním, 
zapékáním Crisp a vařením v páře. Senzor je obzvlášť užitečný při automatickém ohřívání 
hotových jídel.

 ForcedAir CrispTechnology Steam
 Horký vzduch Crisp technologie Pára
 Pro asistované Bezkonkurenční Aktivní pára
 funkce křupavost ve správném čase

 BreadDefrost JetDefrost DualPower
 Rozmrazování Rychlé Duální
 chleba rozmrazování distribuce
 Čerstvý Perfektní Dokonalý
 chléb a pečivo rozmrazování 3D systém
 kdykoliv každého jídla mikrovlnění

100 RECEPTŮ OD MASTER CHEF
Mikrovlnka Jet Chef Premium je vybavená 
100 receptů v 11 potravinových třídách. Stačí 
potvrdit funkci ChefMenu a vybrat si z 90 
přednastavených receptů. Trouba si automaticky 
nastaví ideální program a čas, činnost trouby je 
zobrazená na přehledném displeji.

PAMĚŤ PRO 10 OBLÍBENÝCH RECEPTŮ
Stlačením tlačítka Oblíbené položky je možné uložit do paměti až 10 receptů a mít je vždy po ruce. 
Každý oblíbený program může obsahovat jeden cyklus (funkce vaření + související parametry) 
nebo sled jednotlivých cyklů vybraných zákazníkem. 
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ForcedAir
Horký vzduch 
Pro asistované 
funkce

CrispTechnology
Crisp technologie
Bezkonkurenční 
křupavost

Steam
Pára 
Aktivní pára 
ve správném čase

BreadDefrost
Rozmrazování 
chleba
Čerstvý chléb 
a pečivo kdykoliv

JetDefrost
Rychlé rozmrazování
Perfektní 
rozmrazování 
každého jídla

DualPower
Duální distribuce
Dokonalý 3D sytém 
mikrovlnění

AutoClean
Jednoduché čištění
Samočištění 
za 11 minut

1  Doba vaření je porovnávaná s časem vaření tradiční  trouby Whirlpool se statickou funkcí.

EasyCompact je jednoduchá kompaktní 
20 litrová mikrovlnná trouba, model 
MWD 122 je v kombinaci s grilem. 
Praktický design s integrovanou rukojetí 
a ovládacím panelem je v jedné linii s dvířky. 

Dotykové ovládání elektronické verze nabízí 
automatické programy vaření a rozmrazování:

JetDefrost
Rychlé rozmrazování
Perfektní rozmrazování  
3 kategorií jídel – masa, 
drůbeže a pečiva.

Grill
Gril
Pro zapékaná 
a gratinovaná jídla

Memory
Paměť
Uložení nejoblíbenějších 
programů pro jednoduché
opětovné použití.

AutoCook
Auto recepty
Pro přípravu zeleniny, brambor a ryb. Stačí zvolit druh jídla
a nastavit hmotnost, o ostatní se postará mikrovlnná trouba sama.

AutoCook
Autovaření
9 auto receptů

Grill
Gril
Pro zapékaná a gratinovaná jídla

AutoClean
Jednoduché čištění
Samočištění za 11 minut

ExtraSpace je nová mikrovlnná trouba Whirlpool s extra 
velkou plochou v troubě ExtraSpace je perfektní mix 
intuitivosti, výkonu a špičkového designu, inteligentního 
řešení, které šetří čas s vynikajícími výsledky vaření.

Nová technologie FullFlat bez otočného talíře se při vnitřní 
kapacitě 25 litrů vyrovná mikrovlnce 
s otočným talířem s objemem 30 litrů. Mirkrovlnka je 
především určená pro používání hranatých nádob.

perfektní
harmonie vlastností a designu

Mikrovlnná trouba Jet Cuisine je vybavená inteligentní technologií 6. SMYSL, 
která automaticky nastaví správný čas a parametry vaření. Senzor hmotnosti automaticky 
zváží jídlo, zatímco algorytmus vaření zaručuje najlepší výkon v závislosti na množství 
připravované potraviny.

 ForcedAir CrispTechnology Steam
 Horký vzduch Crisp technologie Pára
 Pro asistované Bezkonkurenční Aktivní pára
 funkce křupavost ve správný čas

 BreadDefrost JetDefrost
 Rozmrazování Rychlé rozmrazování
 chleba Perfektní rozmrazování každého jídla
 Čerstvý chléb
 a pečivo kdykoliv

 DualPower
 Duální distribuce
 Dokonalý 3D sytém
 mikrovlnění

 MagicClean
 Jednoduché čištění
 Speciální úprava povrchu 
 pro jednoduché čištění

vaření profesionála
za poloviční čas 1

Ve společnosti Whirlpool pomáháme zákazníkům realizovat jejich představu 
ideálního domova, naplněného intuitivními řešeními, které přinášejí příjemný 
život bez stresu. Představujeme mikrovlnnou troubu Chef Plus, která umožňuje 
vařit jako šéfkuchař za poloviční čas. Griluje, peče, hranolky připraví v super krátkém
čase. Bezkonkurenční zapékání Crisp je díky speciálnímu systému DualCrisp, který kombinuje exkluzivní technologii 
DualPower DualPower s grilem a speciálním zapékacím talířem Crisp, který se rychle ohřívá na vysokou teplotu. 
Gril peče jídlo svrchu, Crisp talíř zespodu a mikrovlny ho upravují zevnitř.



MCP 345 SL / stříbrná
Multifunkční mikrovlnná trouba se zapékáním Crisp

MCP 344 WH / bílá
Multifunkční mikrovlnná trouba 

MWF 421 SL / stříbrná; BL / černá
Mikrovlnná trouba bez otočného talíře

MWF 420 SL / stříbrná; BL / černá
Mikrovlnná trouba bez otočného talíře

• Elektronická
• Základní funkce: mikrovlnný ohřev, gril, Crisp
• 6 úrovní výkonu
• Objem: 25 litrů, průměr otočného talíře: 28 cm
• Výkon mikrovln/grilu: 800/800 W
• Rozměry (vxšxh): 301 x 520 x 425 mm

• Elektronická
• Základní funkce: mikrovlnný ohřev, gril, vaření v páře 
• 6 úrovní výkonu
• Objem: 25 litrů, průměr otočného talíře: 28 cm
• Výkon mikrovln/grilu: 800/800 W
• Rozměry (vxšxh): 301 x 520 x 390 mm

• Elektronická
• Základní funkce: mikrovlnný ohřev, gril
• 7 úrovní výkonu
• Objem: 25 litrů, rozměr talíře: 31x32 cm
• Výkon mikrovln/grilu: 800/1000 W
• Rozměry (vxšxh): 320 x 490 x 426 mm

• Elektronická
• Základní funkce: mikrovlnný ohřev
• 7 úrovní výkonu
• Objem: 25 litrů, rozměr talíře: 31x32 cm
• Výkon mikrovln: 800 W
• Rozměry (vxšxh): 320 x 490 x 426 mm

MWD 122 SL / stříbrná
Mikrovlnná trouba

• Elektronická
• Základní funkce: mikrovlnný ohřev, gril
• 6 úrovní výkonu
• Objem: 20 litrů, průměr otočného talíře: 24,5 cm
• Výkon mikrovln/grilu: 700/800 W
• Rozměry (vxšxh): 260 x 442 x 355 mm

MWD 119 BL / černá; WH / bílá
Mikrovlnná trouba

• Elektronická
• Základní funkce: mikrovlnný ohřev, gril
• 5 úrovní výkonu
• Objem: 20 litrů, průměr otočného talíře: 24,5 cm
• Výkon mikrovln/grilu: 700/800 W
• Rozměry (vxšxh): 260 x 442 x 355 mm

JT 479 IX / nerez
Horkovzdušná trouba se zapékáním Crisp

• Elektronická trouba se 6. SMYSLEM, bílý displej, vyklápěcí dvířka
• Základní funkce: mikrovlnný ohřev, gril, Crisp, horký vzduch, vaření v páře
• 8 úrovní výkonu
• Objem: 33 litrů, průměr otočného talíře: 36 cm
• Výkon mikrovln/grilu/horkého vzduchu: 1000/1200/1500 W
• Rozměry (vxšxh): 377 x 487 x 541 mm

JQ 276 SL / stříbrná
Multifunkční mikrovlnná trouba se zapékáním Crisp

• Elektronická se 6. SMYSLEM
• Základní funkce: mikrovlnný ohřev, gril, Crisp, vaření v páře 
• 8 úrovní výkonu
• Objem: 30 litrů, průměr otočného talíře: 32 cm
• Výkon mikrovln/grilu: 1000/1000 W
• Rozměry (vxšxh): 333 x 548 x 461 mm

JQ 276 WH / bílá
Multifunkční mikrovlnná trouba se zapékáním Crisp

• Elektronická se 6. SMYSLEM
• Základní funkce: mikrovlnný ohřev, gril, Crisp, vaření v páře 
• 8 úrovní výkonu
• Objem: 30 litrů, průměr otočného talíře: 32 cm
• Výkon mikrovln/grilu: 1000/1000 W
• Rozměry (vxšxh): 333 x 548 x 461 mm

JQ 276 BL / černá
Multifunkční mikrovlnná trouba se zapékáním Crisp

• Elektronická se 6. SMYSLEM
• Základní funkce: mikrovlnný ohřev, gril, Crisp, vaření v páře 
• 8 úrovní výkonu
• Objem: 30 litrů, průměr otočného talíře: 32 cm
• Výkon mikrovln/grilu: 1000/1000 W
• Rozměry (vxšxh): 333 x 548 x 461 mm

JQ 280 WH / bílá
Multifunkční mikrovlnná trouba se zapékáním Crisp

MCP 349 BL / černá
Multifunkční mikrovlnná trouba se zapékáním Crisp

• Elektronická se 6. SMYSLEM
• Základní funkce: mikrovlnný ohřev, gril, Crisp, horký vzduch, vaření v páře
• 8 úrovní výkonu
• Objem: 30 litrů, průměr otočného talíře: 32 cm
• Výkon mikrovln/grilu/horkého vzduchu: 1000/1000/1300 W
• Rozměry (vxšxh): 333 x 587 x 525 mm

• Elektronická
• Základní funkce: mikrovlnný ohřev, gril, Crisp, horký vzduch, vaření v páře
• 6 úrovní výkonu
• Objem: 25 litrů, průměr otočného talíře: 28 cm
• Výkon mikrovln/grilu/horkého vzduchu: 800/900/1700 W
• Rozměry (vxšxh): 301 x 520 x 494 mm
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CHLADNIČKY 
& MRAZNIČKY
Č e r s t v o s t  b e z  k o m p r o m i s ů
Absolutní svěžest potravin není pro nás jen požadavek, 
je to naše poslání. Nové chladničky a mrazničky Whirlpool 
využívají ty nejlepší technologie pro chlazení a mrazení. 
Představujeme inteligentní spotřebiče v přepracovaném 
designu s unikátními technologiemi.
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Ovládání chladničky na dálku
6. SMYSL Live

Nová technologie umožňuje našim zákazníkům dálkově se připojit a ovládat chladničku, 
a to díky naší unikátní aplikaci 6. SMYSL Live.

Dálkové ovládání umožňuje zákazníkům snadno komunikovat s chladničkou vždy a kdelikov. 
Chladničku je možné nastavit na požadovaný stupeň chlazení nebo mrazení, monitorovat 
všechna nastavení a aktivovat speciální funkce. Taktéž získat informaci o vzniklém problému 
a o užitečných typech na skladování potravin. 

Aplikace je k dispozici pro zařízení iOS a Android, je velmi všestranná a intuitivní.

Nepřetržité připojení k chladničce
Aplikace nepřetržitě monitoruje stav chladničky 
a tak si zákazník může kdykoliv zkontrolovat stav
chladničky a vnitřní teplotu v obou prostorech.

Speciální funkce
Nastavení speciálních funkcí nemusí být prováděno 
jen manuálně na panelu, ale dají se provést i na dálku. 
Zákazníci ocení možnost nastavení jednotlivých 
inteligentních funkcí chladničky:

ATIVE 0°
Zásuvka Active0° slouží pro skladování masa a ryb při teplotě 0°C. 
Pro dosažení nízké teploty je potřeba zapnout funkci Active0° – výhodou je aktivace na dálku už při nákupu masa 
a uložit potraviny do předem zchlazené zásuvky.

RYCHLÉ CHLAZENÍ
Pro zchlazení skladovaných nápojů na nižší teplotu vhodnou pro servírování.

RYCHLÉ MRAZENÍ
Snížení teploty v mrazničce ještě před vložením čerstvých potravin na zmrazení. Zmrazení čerstvých potravin 
při teplotě -24°C zachovává jejich nutriční hodnoty. Správné rychlé zmrazení potravin prodlužuje jejich dobu 
skladovatelnosti.

REŽIM DOVOLENÁ
Prázdná chladnička po dobu vaší dovolené nepotřebuje být zchlazována na 5-7°C, pro udržení vnitřního klimatu 
a čistoty stačí nastavit režim Dovolená, který automaticky nastaví teplotu na 12°C. Před příchodem domů pomocí 
aplikace může být teplota chladničky upravena na pracovní režim, aby byla okamžitě k dispozici s tou správnou 
teplotou pro skladování potravin.

ÚDRŽBA, VÝSTRAHY A SERVIS
Aplikace upozorní v případě problému, jako jsou 
například otevřená dvířka chladničky nebo mrazničky. 
Taktéž zašle informaci o výpadku proudu a upozorní 
na nebezpečný nárůst teploty z důvodu výpadku. 
V případě poruchy spotřebiče spustí alarm a doporučí 
nejbližší servis, aby se co nejvíce urychlila oprava 
a zabránilo se tak plýtvání potravinami.
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Počet dní

Rů
st

 b
ak

te
rií

Bez ACTIV0°
ACTIV0°

6. den 13. den

LIMIT

SKLADOVATELNOSTI
Tradiční systém  
NoFrost

FreezeControl  
technologie

Začátek 
rozmrazování

Redukce popálenin
o 50 % 2

Tvoření popálenin 
mrazem na jídle

FÁZE
 ROZMRAZOVÁNÍ

 

Technologie 6. SMYSL, 
extra výkon

pro perfektní skladování

My ve Whirlpool rozumíme 
potřebám svých zákazníků a víme, 
jak jim záleží na kvalitě života, 
speciálně když jde o skladování 
potravin. Díky naší technologii 
6. SMYSL vytváříme také prostředí, 
abychom pro každé jídlo poskytli 
ideální podmínky skladování.

DLOUHODOBÁ ČERSTVOST, ZACHOVANÁ CHUŤ A BARVA 1

Patentovaná technologie 6. SMYSL FreshControl zaručuje, že jídla zůstávají déle čerstvá 
a vždy si zachovávají originální chuť, barvu a vzhled. Senzory 6. SMYSL neustále monitorují vlhkost 
a teplotu v prostoru, zaznamenávají každou změnu z důvodu otevírání dveří nebo přidáním 
nových potravin do chladničky a zabezpečí okamžitou obnovu původních nastavení. 
Moderní technologie udržuje vnitřní vlhkost na úrovni 85 %, která je ideální pro všechny potraviny.

BEZPEČNÉ ZMRAZOVÁNÍ
Technologie FreezeControl v mrazničce udržuje jednotnou vnitřní teplotu, aby sa zabránilo 
jejímu kolísání v době automatického odmrazování námrazy a zároveň ochránili skladované 
zmrazené potraviny před povrchovým částečným rozmrazením. 

1  Na základě interních testů potravin provedených společností Whirlpool porovnávajících chladničku s mrazničkou Whirlpool s technologií 
FreshControl s chladničkou s mrazničkou Whirlpool s jedním výparníkem technologie Total NoFrost.

2  Na základě výsledků měření nezávislých institucí SLG Prüf- und Zertifi  zierungs GmbH,
porovnáváním kombinované chladničky Whirlpool s technologií FreezeControl a bez této technologie.

Activ 0°,
ideální prostor

pro skladování masa a ryb

ZÁSUVKA PRO ČERSTVÉ MASO A RYBY 
Funkce Activ0 ° funguje v odděleném prostoru 
uvnitř chladničky. Aktivací funkce na panelu se 
teplota automaticky nastaví na přibližně 0 °C 
s minimálními odchylkami (mezi -1 °C a +2 °C). 
Dokonalé řešení pro skladování masa a ryb 
se zachováním jejich nutričních hodnot, svěžesti 
a barev, stejné jako v den, kdy byly koupené.

Zásuvku Activ0°můžeme jednoduše vypnout 
a prostor používat na skladování ovoce a zeleniny 
nebo jiných potravin.



66 67

CHLADNIČKY A MRAZNIČKYCHLADNIČKY A MRAZNIČKY

Kombinované chladničky
Full Total NoFrost

PERFEKTNÍ VNITŘNÍ CIRKULACE
Kombinované chladničky Whirlpool Full Total NoFrost představují kompletní beznámrazovou 
technologii chlazení pro skladování potravin. Studený vzduch, generovaný Total NoFrost 
ventilačním systémem, je distribuován multifl ow jednotkou do celého prostoru chladničky 
a mrazničky. Pečlivě umístěné distribuční otvory jsou navržené tak, aby v celém prostoru było 
dosaženo rovnoměrného proudění vzduchu. 

Rovnoměrná cirkulace je i v těžko přístupných místech, jako jsou horní části chladničky 
a poličky ve dvířkách. Ventilačním systémem s elektronickou regulací je v chladničce i mrazničce 
rychle dosaženo ideální teploty a to díky inovativnímu senzoru, který také snímá potřebu 
automatického odmrazování. Automatické odmrazování mrazničky brání nadměrné tvorbě 
námrazy a snižuje spotřebu elektrické energie.

MULTIPOWER INVERTER KOMPRESOR – PŘESNÉ ŘÍZENÍ TEPLOTY
Nepřetržité sledování teploty vykonává Multipower Inverter, proměnlivou rychlostí motoru poslední generace, 
která přizpůsobuje svůj výkon měnícím se potřebám v chladničce. Jeho sofi stikované sensory kontrolují, zda-li jsou 
nastavené hodnoty teplot rychle obnovené pokaždé, po otevření dvířek, aby se zabránilo tepelným výkyvům.

Stálá teplota

-0,1 °C na stejné poličce

-1,2 °C  mezi horní a dolní úrovní 
v chladničce

Zpětný návrat 
na nastavení teploty

Z +25 °C na +7 °C 
za 2 hodiny 20 minút

MAXIMÁLNÍ TICHO, MINIMÁLNÍ SPOTŘEBA
Kombinovaná chladnička Total Full NoFrost je ideální pro lidi, kteří nepřijímají kompromisy. Je navržena tak, 
aby dosahovala vynikajících výsledků nejen z hlediska zachovávání čerstvosti potravin, ale i v nových standardech, 
pokud jde o sníženou spotřebu a hluk, a to i díky volitelné funkci Noční režim. Speciální tepelná izolace pomáhá 
snižovat spotřebu energie o 20 % oproti standardní izolaci spotřebičů v třídě A.

24 h0

MULTIPOWER INVERTER KOMPRESOR

ZMĚNY
TEPLOTY

NA POLIČCE
t °C

± 0,1 °C

OSTATNÍ KOMPRESORY

TICHÁ

37 dB (A)
ÚSPORA ENERGIE

A+++

KOMBINOVANÁ ZÁSUVKA 3-IN-1 ZONE S 3 FUNKCEMI
Kombinovaná chladnička s mrazničkou nabízí špičkový výkon pro skladování potravin díky technologiím a nápadům 
s inspirací pro maximální využití. Zasuvka chladničky s třemi funkcemi 3-IN-1 Zone splní různé druhy potřeb a vždy 
zaručuje nejlepší podmínky pro skladování potravin s využitím klíčových operací, jakými je jednoduché a bezpečné 
zmrazování a rozmrazování.

SUPER COOL +/ Superchlazení
Funkce aktivovaná na displeji vytváří proud studeného vzduchu, který urychluje chlazení z teploty 
až +70° C na +3° C a snižuje potřebný čas o 30 % *. Díky tomu je možné dát teplé jídlo rovnou do chladničky, 
což snižuje šíření bakterií na minimum, které při pomalém chlazení mohou zhoršit svěžest a vůni masových 
a rybých výrobků.

SAFE DEFROST +4° C / Bezpečné rozmrazování -4° C
Bezpečný proces jako rozmrazit jídlo bez rizika tvorby bakterií.

CHILL®MODE / Nizkoteplotní zóna
Teplota skladování je okolo 0° C pro dlouhodobé skladování potravin.
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Supreme Dual NoFrost

DVA SAMOSTATNÉ SYSTÉMY 
V JEDNOM PROSTORU
Supreme Dual NoFrost tvoří dva samostatné beznámrazové 
systémy, jeden pro chladničku a jeden pro mrazničku. 
Oba vytvářejí ideální prostředí bez tvorby námrazy.

Nezávislá činnost chladničky a mrazničky vytváří podmínky 
pro kontrolu vlhkosti v chladničce. To znamená, že svěžest, 
chuť a barva jídla zůstává déle svěží. Ani chladničku, 
ani mrazničku není zapotřebí rozmrazovat.

ZÁPACH SE NEMÍSÍ
Ve standardní chladničce s mrazničkou je suchý studený 
vzduch z mrazničky distribuovaný jedním chladícím kanálem 
do chladničky a spolu s chladným vzduchem se přenášejí 
i vůně a zápachy z mrazničky. Vytvořením dvou samostatných 
chladících okruhů byl tento nedostatek odstraněný. 
Vnitřní ventilátor systému Multifl ow efektivně rozhání 
vzduch v každém prostoru nezávisle s vyšší efektivností.

ENERGETICKÁ TŘÍDA A +++ - 10 % 
Chladničky Supreme Dual Nofrost jsou vybavené invertorovým kompresorem, 
který zabezpečuje maximální úsporu energie. 

Přímé chlazení,
rychlé rozmrazování

STOP FROST
Beznámrazové řešení StopFrost kumuluje námrazu na speciální desce / kolektoru v horní části 
mrazničky kombinované chladničky, čímž zabraňuje vytváření námrazy po vnitřních stěnách 
a na samotných potravinách. Odstraňuje tak problém s pravidelným rozmrazováním spotřebiče.
Rozmrazení zabere jen 1 minutu a to odmontováním kolektoru námrazy a jeho opláchnutím 
pod tekoucí vodou. Rozmrazování opravdu nebylo nikdy tak jednoduché!

LESS FROST
LessFrost, neviditelná námraza – nový 
výparník je skrytý do vnitřních bočních 
stěn mrazničky, čím se minimalizuje 
tvorba námrazy. Už žádné mrazící rošty 
mezi zásuvkami mrazničky! Mrazící rošty 
jsou nahrazené skleněnými poličkami, 
tím vytváříme větší prostor pro skladování 
potravin. Zároveň nová technologie 
mrazení ulehčuje čištění mrazničky.

NEJLEPŠÍ ENERGETICKÁ ÚČINNOST 
VE TŘÍDĚ A +++
Úspora až o 48 % v porovnání 
s energetickou třídou A+ 2

1 porovnávané s chladničkou bez funkce 6. SMYSL.
2 na základě EEI.

•  Dva NoFrost systémy
•  Kontrola vlhkosti

•  Bez míšení zápachů

WHIRLPOOL
SUPREME DUAL NOFROST

•  Jeden NoFrost systém
•  Suchý vzduch vysušuje potraviny 

•  Míšení zápachů

TRADIČNÍ
NOFROST



Elegantní zvenku,
fl exibilní uvnitř

PŘESTAVITELNÉ POLIČKY
Chladničky jsou vybavené přestavitelnými 
skleněnými poličkami s nerezovou přední lištou 
s možností jejich přestavení podle vlastních potřeb. 
U vybraných modelů sa nachází i nerezová polička 
na bezpečné skladování lahví.

ZÁSUVKA ACTIV 0° 
Zásuvka představuje speciální zónu s teplotou 0 °C 
pro uchovávání citlivých potravin jako syrové maso 
nebo ryby. Díky důkladné a stálé kontrole teploty 
a vlhkosti ve speciální zásuvce Activ 0° si jednotlivé 
potraviny uchovávají chuť, výživové hodnoty 
a také čerstvý vzhled.

LAHŮDKOVÁ ZÁSUVKA
pro skladování salámů, sýrů nebo zákusků. 
Připravené obložené chlebíčky nebo jiné lahůdky 
jsou chráněné před „poškozením“ při manipulaci 
v chladničke a mohou se kdykoliv servírovat 
bez toho, aby šunka/sýr byly oschlé nebo zažloutlé.

EXTRASPACE, ELEGANTNÍ 
A PRAKTICKÁ CHLADNIČKA
Nové modely kombinovaných chladniček 
se šířkou 70 cm mají jedinečný, jasně vnímaný 
design s moderním estetickým vzhledem. 
Nový povrch dveří Optic-Inox je upravený 
proti otiskům prstů.

Ovládací panel je umístěný uvnitř chladničky 
a je lehce dostupný po otevření dveří. 
Extra velký vnitřní prostor chladničky a mrazničky 
s kapacitou až 450 litrů je vybavený lahůdkovou 
zásuvkou FreshBox 0°, přestavitelnými skleněnými 
poličkami a složkami, v mrazničce jsou 
3 velkokapacitní zásuvky. 
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Dvojnásobná
péče o potraviny

Představujeme model kombinované chladničky Supreme Dual NoFrost s převratnou inovací 
pro ochranu čerstvého a mraženého jídla. Senzory 6. SMYSL snímají vnitřní teplotu a vlhkost 
a řídící jednotka upravuje činnost kompresoru a ventilátoru pro zabezpečení optimální 
85% vlhkosti.

Activ0° FreshControl FreezeControl

Pro dlouhou  Pro dlouhodobou Zachovaná

čerstvost svěžest potravin čerstvost masa 

masa a ryb v chladničce i po rozmrazení
 

Design chladniček Supreme Dual NoFrost přináší 
do světa chlazení nový rozměr inovace. 
Minimalistický tvar, přímé linie a ladné křivky dveří, 
to všechno je skombinované s cílem vytvořit 
jednoduchý, avšak emotivní vzhled, díky kterému 
spotřebič vypadá štíhle a lehce. Nová tloušťka dveří 
a systém otevírání umožňují umístit chladničku 
těsně k boční stěně a tak dokonale využít vyhrazený 
prostor v kuchyni. Moderní zapuštěný ovládací panel 
a rukověť s prvotřídní povrchovou úpravou tvoří jeden 
elegantní celek. Tento moderní vzhled krásně doplní 
design dnešní kuchyně.

INTEGROVANÝ OVLÁDACÍ PANEL
Integrovaný ovládací panel poskytuje dotykové 
ovládání a přehlednou zpětnou informaci.

ZAPUŠTĚNÉ RUKOJETI
Čistá estetika a zapuštěné rukojeti podporují 
eleganci a styl spotřebiče.

PROSTOROVĚ ÚSPORNÉ
Systém závěsů dveří nevyžaduje prostor vedle 
chladničky, dveře se otevírají v rámci šířky skříně.



BSNF 8999 PB
Kombinovaná chladnička s technologií NoFrost

BSNF 9553 OX / BSNF 9552 OX *

Kombinovaná chladnička s technologií NoFrost
BSNF 9432 K
Kombinovaná chladnička s technologií NoFrost

B TNF 5012 OX
Kombinovaná chladnička s technologií NoFrost

• Technologie 6. SMYSL FreshControl
• Elektronické ovládání
• Využitelný objem chlad./mraz: 202/94 l
• Spotřeba energie: 153 kWh/rok; 0,42 kWh/24h
• Hlučnost: 39 dB
• Rozměry (vxvšh): 1880 x 595 x 659 mm

• Technologie 6. SMYSL FreshControl
• Elektronické ovládání
• Využitelný objem chlad./mraz: 252/97 l
• Spotřeba energie: 169 / 271 kWh/rok; 0,463 / 0,742 kWh/24h
• Hlučnost: 39 / 42 dB
• Rozměry (vxvšh): 2011 x 595 x 659 mm

• Technologie 6. SMYSL FreshControl
• Elektronické ovládání
• Využitelný objem chlad./mraz: 252/97 l
• Spotřeba energie: 254 kWh/rok; 0,695 kWh/24h
• Hlučnost: 42 dB
• Barva: černá
• Rozměry (vxvšh): 2011 x 595 x 663 mm

• Technologie 6. SMYSL 
• Elektronické ovládání
• Využitelný objem chlad./mraz: 302/148 l
• Spotřeba energie: 328 kWh/rok; 0,899 kWh/24h
• Hlučnost: 40 dB
• Rozměry (vxvšh): 1950 x 700 x 755 mm

15,5 kg

15,5 kg 4 kg
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B TNF 5323 OX / W
Kombinovaná chladnička s technologií NoFrost

WNF8 T3U W
Kombinovaná chladnička s technologií NoFrost

WNF8 T2O X
Kombinovaná chladnička s technologií NoFrost

WNF9 T3Z X H
Kombinovaná chladnička s technologií NoFrost

• Elektronické ovládání
• Využitelný objem chlad./mraz: 246/104 l
• Spotřeba energie: 187 kWh/rok; 0,51 kWh/24h
• Hlučnost: 37 dB
• Rozměry (vxvšh): 2010 x 600 x 680 mm

• Technologie 6. SMYSL
• Elektronické ovládání
• Využitelný objem chlad./mraz: 302/148 l
• Spotřeba energie: 219 kWh/rok; 0,6 kWh/24h
• Hlučnost: 39 dB
• Barva: nerez (OX), bílá (W)
- Rozměry (vxvšh): 1950 x 700 x 755 mm

• Elektronické ovládání
• Využitelný objem chlad./mraz: 234/104 l
• Spotřeba energie: 181 kWh/rok; 0,5 kWh/24h
• Hlučnost: 37 dB
• Rozměry (vxvšh): 1890 x 600 x 720 mm

• Elektronické ovládání
• Využitelný objem chlad./mraz: 234/104 l
• Spotřeba energie: 271 kWh/rok; 0,742 kWh/24h
• Hlučnost: 38 dB
• Rozměry (vxvšh): 1890 x 600 x 720 mm

10
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1 Záruka platí na kompresor po zaregistrování spotřebiče. Víc informací najdete na zadní straně obálky katalogu.
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BSNF 8422 OX
Kombinovaná chladnička s technologií NoFrost

BSNF 8152 OX / W
Kombinovaná chladnička s technologií NoFrost

BSNF 8122 OX / W
Kombinovaná chladnička s technologií NoFrost

BSNF 8452 OX
Kombinovaná chladnička s technologií NoFrost

• Technologie 6. SMYSL FreshControl
• Elektronické ovládání, LED osvětlení
• Využitelný objem chlad./mraz: 222/97 l
• Spotřeba energie: 244 kWh/rok; 0,66 kWh/24h
• Hlučnost: 42 dB
• Rozměry (vxvšh): 1888 x 595 x 663 mm

• Technologie 6. SMYSL FreshControl
• Elektronické ovládání, LED osvětlení
• Využitelný objem chlad./mraz: 222/97 l
• Spotřeba energie: 244 kWh/rok; 0,66 kWh/24h
• Hlučnost: 42 dB
• Rozměry (vxvšh): 1888 x 595 x 663 mm

• Technologie 6. SMYSL FreshControl
• Elektronické ovládání
• Využitelný objem chlad./mraz: 222/94 l
• Spotřeba energie: 260 kWh/rok; 0,712 kWh/24h
• Hlučnost: 42 dB
• Rozměry (vxvšh): 1888 x 595 x 663 mm

• Technologie 6. SMYSL FreshControl
• Elektronické ovládání, LED osvětlení
• Využitelný objem chlad./mraz: 222/94 l
• Spotřeba energie: 260 kWh/rok; 0,712 kWh/24h
• Hlučnost: 42 dB
• Barva: nerez (OX), bílá (W)
• Rozměry (vxvšh): 1888 x 595 x 663 mm

4 kg 22

4 kg 22

4 kg

4 kg

BSNF 8552 OX
Kombinovaná chladnička s technologií NoFrost

• Technologie 6. smysl FreshControl
• Elektronické ovládání
• Využitelný objem chlad./mraz: 222/97 l
• Spotřeba energie: 262 kWh/rok; 0,717 kWh/24h
• Hlučnost: 42 dB
• Rozměry (vxvšh): 1888 x 595 x 659 mm

15,5 kg

BSNF 9123 W
Kombinovaná chladnička s technologií NoFrost

BSNF 8533 OX / W
Kombinovaná chladnička s technologií NoFrost

• Technologie 6. SMYSL FreshControl
• Elektronické ovládání
• Využitelný objem chlad./mraz: 252/97 l
• Spotřeba energie: 169 kWh/rok; 0,463 kWh/24h
• Hlučnost: 39 dB
• Rozměry (vxvšh): 2011 x 595 x 663 mm

• Technologie 6. smysl FreshControl
• Elektronické ovládání
• Využitelný objem chlad./mraz: 222/97 l
• Spotřeba energie: 163 kWh/rok; 0,446 kWh/24h
• Hlučnost: 39 dB
• Barva: nerez (OX), bílá (W)
• Rozměry (vxvšh): 1888 x 595 x 659 mm

15,5 kg

15,5 kg

BSNF 9122 OX
Kombinovaná chladnička s technologií NoFrost

• Technologie 6. SMYSL FreshControl
• Elektronické ovládání
• Využitelný objem chlad./mraz: 252/97 l
• Spotřeba energie: 254 kWh/rok; 0,695 kWh/24h
• Hlučnost: 42 dB
• Rozměry (vxvšh): 2011 x 595 x 663 mm

4 kg
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1 Záruka platí na kompresor po zaregistrování spotřebiče. Víc informací najdete na zadní straně obálky katalogu.1 Záruka platí na kompresor po zaregistrování spotřebiče. Víc informací najdete na zadní straně obálky katalogu.
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BLF 9121 OX / W
Kombinovaná chladnička s technologií LessFrost

• Technologie 6. SMYSL
• Elektronické ovládání, LED osvětlení
• Využitelný objem chlad./mraz.: 258/111 l
• Spotřeba energie: 305 kWh/rok
• Hlučnost: 38 dB
• Barva: nerez (OX), bílá (W)
• Rozměry (vxšxh): 2011 x 595 x 663 mm

5 kg

BLF 5121 OX / W
Kombinovaná chladnička s technologií LessFrost

• Technologie 6. SMYSL
• Elektronické ovládání, LED osvětlení
• Využitelný objem chlad./mraz.: 196/75 l
• Spotřeba energie: 266 kWh/rok
• Hlučnost: 38 dB
• Barva: nerez (OX), bílá (W)
• Rozměry (vxšxh): 1587 x 595 x 663 mm

5 kg

• Technologie 6. SMYSL
• Elektronické ovládání, LED osvětlení
• Využitelný objem chlad./mraz.: 228/111 l
• Spotřeba energie: 309 kWh/rok
• Hlučnost: 38 dB
• Barva: nerez (OX) bílá (W)
• Rozměry (vxšxh): 1888 x 595 x 663 mm

BLF 8121 OX / W
Chladnička s technologií LessFrost

5 kg

BLF 7121 OX / W
Chladnička s technologií LessFrost

• Technologie 6. SMYSL
• Elektronické ovládání, LED osvětlení
• Využitelný objem chlad./mraz.: 196/111 l
• Spotřeba energie: 297 kWh/rok
• Hlučnost: 38 dB
• Barva: nerez (OX) bílá (W)
• Rozměry (vxšxh): 1760 x 595 x 663 mm

5 kg

BSF 8152 OX / W
Kombinovaná chladnička s technologií StopFrost

• Technologie 6. SMYSL
• Elektronické ovládání, LED osvětlení
• Využitelný objem chlad./mraz.: 228/111 l
• Spotřeba energie: 243 kWh/rok
• Hlučnost: 38 dB
• Barva: nerez (OX), bílá (W)
• Rozměry (vxšxh): 1888 x 595 x 663 mm

5 kg

BSF 9353 OX
Kombinovaná chladnička s technologií StopFrost

BSF 8353 OX
Kombinovaná chladnička s technologií StopFrost

BSF 9152 OX
Kombinovaná chladnička s technologií StopFrost

• Technologie 6. SMYSL
• Elektronické ovládání, LED osvětlení
• Využitelný objem chlad./mraz: 258/111 l
• Spotřeba energie: 252 kWh/rok; 0,69 kWh/24h
• Hlučnost: 38 dB
• Rozměry (vxvšh): 2011 x 595 x 663 mm

• Technologie 6. SMYSL
• Elektronické ovládání
• Využitelný objem chlad./mraz: 228/111 l
• Spotřeba energie: 162 kWh/rok; 0,441 kWh/24h
• Hlučnost: 38 dB
• Rozměry (vxvšh): 1888 x 595 x 659 mm

5 kg

• Technologie 6. SMYSL 
• Elektronické ovládání, LED osvětlení
• Využitelný objem chlad./mraz: 258/111 l
• Spotřeba energie: 168 kWh/rok; 0,46 kWh/24h
• Hlučnost: 38 dB
• Rozměry (vxvšh): 2011 x 595 x 659 mm
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76 77

CHLADNIČKY A MRAZNIČKYCHLADNIČKY A MRAZNIČKY

15990
Kč

14990
Kč

12990
Kč

11990
Kč

11490
Kč

7990
Kč

7490
Kč

9490
Kč

8990
Kč

8990
Kč

8490
Kč

7490
Kč

6990
Kč

1)

YEARS
GUARANTEE
5

1)

YEARS
GUARANTEE
5

1)

YEARS
GUARANTEE
5

1)

YEARS
GUARANTEE
5 1)

YEARS
GUARANTEE
5

1)

YEARS
GUARANTEE
5

1)

YEARS
GUARANTEE
5

1)

YEARS
GUARANTEE
5

1 Záruka platí na kompresor po zaregistrování spotřebiče. Víc informací najdete na zadní straně obálky katalogu.



SW6 AM2Q W
Monoklimatická chladnička

SW8 1Q WH
Monoklimatická chladnička

• Technologie 6. SMYSL FreshControl
• Elektronické ovládání, LED osvětlení
• Využitelný objem: 318 l
• Spotřeba energie: 110 kWh/rok; 0,301 kWh/24h
• Hlučnost: 38 dB
• Rozměry (vxvšh): 1670 x 595 x 645 mm

• Technologie 6. SMYSL
• Elektronické ovládání
• Využitelný objem: 369 l
• Spotřeba energie: 146 kWh/rok; 0,4 kWh/24h
• Hlučnost: 38 dB
• Rozměry (vxvšh): 1875 x 550 x 630 mm

ARC 104/1/A+ ARC 103 AP
Jednodvéřová chladnička  Monoklimatická 
s výparníkem chladnička

• Mechanické ovládání
• Využitelný objem chlad./mraz: 103/15 l
• Spotřeba energie: 175 kWh/rok
• Hlučnost: 39 dB
• Rozměry (vxšxh): 850 x 550 x 580 mm

• Mechanické ovládání
• Využitelný objem: 128 l
• Spotřeba energie: 115 kWh/rok
• Hlučnost: 40 dB
• Rozměry (vxšxh): 850 x 550 x 580 mm

WMT 503
Jednodvéřová chladnička s nízkoteplotní zásuvkou

• Mechanické ovládání
• Využitelný objem: 100 l
• Spotřeba energie: 119 kWh/rok
• Hlučnost: 38 dB
• Rozměry (vxšxh): 845 x 495 x 495 mm

SW8 AM2C KAR
Jednodvéřová chladnička

SW8 AM2C XRL / WRL
Jednodvéřová chladnička

T TNF 8211 OX
Kombinovaná chladnička NoFrost s mrazničkou nahoře

• Technologie 6. SMYSL FreshControl
• Elektronické ovládání
• Využitelný objem: 363 l
• Spotřeba energie: 114 kWh/rok; 0,3 kWh/24h
• Hlučnost: 38 dB
• Rozměry (vxvšh): 1875 x 595 x 630 mm

• Technologie 6. SMYSL FreshControl
• Elektronické ovládání
• Využitelný objem: 363 l
• Spotřeba energie: 114 kWh/rok; 0,3 kWh/24h
• Hlučnost: 38 dB
• Rozměry (vxvšh): 1875 x 595 x 630 mm

ARC 2353
Kombinovaná chladnička s mrazničkou nahoře

• Elektronické ovládání
• Využitelný objem chlad./mraz: 171/41 l
• Spotřeba energie: 211 kWh/rok; 0,578 kWh/24h
• Hlučnost: 40 dB
• Rozměry (vxvšh): 1430 x 550 x 580 mm

• Technologie 6. SMYSL
• Elektronické ovládání
• Využitelný objem chlad./mraz: 322/101 l
• Spotřeba energie: 377 kWh/rok; 1,033 kWh/24h
• Hlučnost: 43 dB
• Rozměry (vxvšh): 1800 x 700 x 725 mm

5 kg
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Technologie 6. SMYSL, 
pro rychlé zmrazování

ČERSTVÉ JÍDLO I PO JEHO ROZMRAZENÍ
ShockFreeze je nejlepší technologie pro rychlé zmrazování jídla. Čím rychleji je jídlo zmražené, 
tím si zachová víc původních vlastností a chutí a po rozmražení bude stejně kvalitní jako bylo 
před zmrazováním. Technologie ShockFreeze je inspirovaná profesionálními šéfkuchaři. 
Speciální prostor rychlého mražení je vybavený ventilátory, díky kterým jsou 2 kg čerstvého jídla 
zmražené už za 4 hodiny, což představuje 3-násobnou rychlost zmrazování na rozdíl 
od  standardních mrazniček.

NEZÁVISLÉ TESTY
Ve společnosti Whirlpool jsme hrdí na vynikající výsledky 
zmrazování s technologií ShockFreeze. Důkladné testy účinků 
šokového mrazení vytvořil nezávislý německý zkušební ústav 
SLG Prüf und Zertifi zierungs GmbH2 a výsledky dokazují 
zaručené zlepšení čerstvosti a zachování nutričních 
a senzorických prvků pomocí technologie ShockFreeze:

•  Maso si zachovává až o 24 % víc původní hmotnosti1, 
což znamená, že udržuje konzistenci a šťávy po rozmrazení.

•  Rajčata si zachovávají až o 30 % víc původní barvy1, protože 
chlorofyl, myoglobín a další prvky zůstávají zachované.

•  Losos si zachovává až o 31 % víc vitamínu E1 a žluté papriky 
si zachovají až o 21% víc vitamínu C1, díky kterému zachová 
původní šťávy.

SIDE BY SIDE
Elegantní kombinade dvou nezávislých 
spotřebičů. Jednotný design obou spotřebičů 
je předurčuje k vzájemné kombinaci. 
Side by Side představuje výborné řešení 
pro velké domácnosti. Otevírání dveří v rámci 
skříně dovoluje instalovat spotřebiče mezi 
nábytek nebo do kouta či stavební niky.

Truhlicové mrazničky,
maxi prostor

pro skladování potravin
Whirlpool truhlicové mrazničky 
nabízejí bezkonkurenční 
kombinaci velkého prostoru 
a nízké spotřeby energie. 
Mrazničky jsou vybavené exkluzivní 
technologií 6. SMYSL: 
její speciální senzory detekují 
jakékoliv změny teploty 
v mrazničce a automaticky 
zvýší činnost kompresoru 
v případě potřeby, přesnou 
regulací mrazení dokáží ušetřit 
až do 30 % energie. 1

MRAZNIČKY BEZ NÁMRAZY 
Frostout je technologie, která snižuje tvorbu námrazy uvnitř mrazničky, takže spotřebitelé 
nemusí rozmrazovat mrazničku tak často, jako běžnou mrazničku. Technologie Frostout 
využívá přirozené proudění vzduchu uvnitř díky cirkulaci a kompresoru, vnitřní prostor 
nekondenzuje a zůstává suchý. Přirozenou cirkulací vzduchu se snižuje tvorba námrazy 
až  o 55 %.2

Technologie Frostout zvyšuje efektivnost využívání mrazničky, nezmenšuje její vnitřní objem. 
Technologie Frostout představuje skuktečný pokrok v inovacích dlouhodobého skladování 
potravin.

1 V porovnání se standardním zmrazením v mrazničce Whirlpool No Frost bez technologie ShockFreeze.
2  SLG Prüf und Zertifi zierungs GmbH je nezávislý testovací a certifi kační institut se sídlem v Německu. 

Má víc než 20 národních a mezinárodních akreditací.

1 V porovnání s modelem bez funkce 6. SMYSL
2 V porovnání s modelem bez funkce Frostout

FreshControl
pro dlouhodobou
svěžest potravin
v chladničce

FreezeControl
Zachovaná
čerstvost masa 
i po rozmrazení
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UW8 F2C XLSB / WHLSB
Jednodvéřový mrazák s technologií NoFrost

WVA 31612 NFW
Jednodvéřový mrazák s technologií NoFrost

UW8 F2C KSB
Jednodvéřový mrazák s technologií NoFrost

WVA 35643 NFW
Jednodvéřový mrazák s technologií NoFrost

• Technologie 6. SMYSL
• Elektronické ovládání
• Využitelný objem: 342 l
• Spotřeba energie: 194 kWh/rok; 0,53 kWh/24h
• Hlučnost: 40 dB
• Rozměry (vxvšh): 1875 x 710 x 750 mm

• Technologie 6. SMYSL
• Elektronické ovládání
• Využitelný objem: 308 l
• Spotřeba energie: 273 kWh/rok; 0,74 kWh/24h
• Hlučnost: 41 dB
• Rozměry (vxvšh): 1750 x 710 x 760 mm

32 32 40

• Technologie 6. SMYSL
• Elektronické ovládání
• Využitelný objem: 252 l
• Spotřeba energie: 242 kWh/rok; 0,673 kWh/24h
• Hlučnost: 41 dB
• Rozměry (vxvšh): 1875 x 595 x 630 mm

• Technologie 6. SMYSL
• Elektronické ovládání
• Využitelný objem: 252 l
• Spotřeba energie: 242 kWh/rok; 0,673 kWh/24h
• Hlučnost: 41 dB
• Rozměry (vxvšh): 1875 x 595 x 630 mm

22,5 kg

18990
Kč

15990
Kč

14990
Kč

15990
Kč

15990
Kč

16490
Kč

UW4 F2Y WB F
Jednodvéřový mrazák s technologií NoFrost

UW6 F2C WB
Jednodvéřový mrazák s technologií NoFrost

UW8 F1C WHB N
Jednodvéřový mrazák s technologií NoFrost

• Technologie 6. SMYSL
• Elektronické ovládání
• Využitelný objem: 260 l
• Spotřeba energie: 314 kWh/rok; 0,86 kWh/24h
• Hlučnost: 41 dB
• Rozměry (vxvšh): 1875 x 595 x 630 mm

• Technologie 6. SMYSL
• Elektronické ovládání
• Využitelný objem: 222 l
• Spotřeba energie: 225 kWh/rok; 0,616 kWh/24h
• Hlučnost: 41 dB
• Rozměry (vxvšh): 1670 x 595 x 645 mm

26 26

• Technologie 6. SMYSL
• Elektronické ovládání
• Využitelný objem: 175 l
• Spotřeba energie: 200 kWh/rok; 0,54 kWh/24h
• Hlučnost: 41 dB
• Rozměry (vxvšh): 1420 x 710 x 645 mm

26

AFB 601 AP
Monoklimatická chladnička

• Mechanické ovládání
• Využitelný objem: 88 l
• Spotřeba energie: 179 kWh/rok
• Hlučnost: 39 dB
• Rozměry (vxšxh): 850 x 550 x 580 mm

11490
Kč

4990
Kč

12990
Kč

12990
Kč



WHE 31352 FO
Truhlicový mrazák

WHE 39352 FO
Truhlicový mrazák

• Mechanické ovládání
• Hrubý objem/využitelný objem: 443/437 l
• Spotřeba energie: 343 kWh/rok; 0,939 kWh/24h
• Hlučnost: 44 dB
• Rozměry (vxvšh): 916 x 1405 x 698 mm

WHM 4611
Truhlicová mraznička

• Technologie 6. SMYSL
• Elektronické ovládání
• Využitelný objem: 390 l
• Spotřeba energie: 250 kWh/rok; 0,684 kWh/24h
• Hlučnost: 42 dB
• Rozměry (vxvšh): 916 x 1405 x 698 mm

- Technologie 6. SMYSL
- Elektronické ovládání
- Využitelný objem: 311 l
- Spotřeba energie: 218 kWh/rok; 0,597 kWh/24h
- Hlučnost: 42 dB
- Rozměry (vxvšh): 916 x 1180 x 698 mm

• Mechanické ovládání
• Hrubý objem/využitelný objem: 225/251 l
• Spotřeba energie: 194 kWh/rok; 0,531 kWh/24h
• Hlučnost: 42 dB
• Rozměry (vxvšh): 916 x 1010 x 698 mm

WHM 25112
Truhlicová mraznička

• Mechanické ovládání
• Hrubý objem/využitelný objem: 207/204 l
• Spotřeba energie: 224 kWh/rok; 0,613 kWh/24h
• Hlučnost: 41 dB
• Rozměry (vxvšh): 865 x 806 x 642 mm

WHS 2121
Truhlicová mraznička

16
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CHLADNIČKY A MRAZNIČKYCHLADNIČKY A MRAZNIČKY

11490
Kč

10490
Kč

9990
Kč

• Mechanické ovládání
• Hrubý objem/využitelný objem: 220/215 l
• Spotřeba energie: 120 kWh/rok; 0,328 kWh/24h
• Hlučnost: 42 dB
• Rozměry (vxvšh): 916 x 1180 x 698 mm

WHM 22113
Truhlicová mraznička

9490
Kč

6990
Kč

8490
Kč
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PRANÍ

Bavlna
Syntetika
Jemné prádlo
Vlna
Efektivní a úsporné praní prádla
řízené technologií 6. SMYSL, která 
upraví množství vody pro každou ná-
plň podle nasákavosti prádla, čím vždy 
ušetří až 50 % vody, energie a času 
v porovnaní s klasickými pračkami.

Eco bavlna
Běžně zašpiněné bavlněné prádlo.
Najoblíbenější program pro praní 
bavlněného prádla při teplotě 40 °C 
a 60 °C. Referenční program pro štítek
s energetickými údaji.

Denní 40 °C program
Denní 40 °C program je navržený 
tak, aby vyhovoval vaším denním 
potřebám, pro praní smíšeného prádla 
tj. bavlny a syntetických vláken 
při 40 °C a to jen za 60 minut 
s perfektním výsledkem.

Barvená škála programů
určená pro různé druhy barev, 
zabezpečují účinné zachování barev
a neporovnatelnou ochranu textílií. 
Třídění prádla podle barvy představuje 
nejjednodušší výběr programů.

Speed 15’/30’
Tento program určitě potřebujete,
pokud pospícháte. Program Speed 
15’ šetří čas a vypere mírně zašpiněné 
prádlo už za 15 nebo 30 minut
(v závislosti na modelu).

Exkluzivní programy
pro praní speciálních druhů prádla.

Program Jeans
Společnost Whrilpool představuje 
program určený pro vaše oblíbené 
džíny: speciální cyklus pro 3 kg
náplně, určený pro praní běžně 
znečištěných džínů a ostatních oděvů.

Program pro vlnu (Wool)/ 
Ruční praní
Nebojte sa prát vlněné oblečení 
v pračce. Oděvy označené štítkem
Woolmark „machine washable“ 
(možnost prát v práčce) nebo 
 „hand wash“ (ruční praní) možno 
nyní bezpečně vyprat v pračce 
s novými programy, které testovala
a schválila společnost The Woolmark 
Company (program Wool a Ruční 
praní 40°). Velmi pomalé otáčení 
v bubnu vytváří efekt kolébky, který 
chrání vlněné a jemné prádlo před 
mechanickým poškozením při jejich 
vzájemném tření.

Sportovní oděvy
Speciální program pro praní 
sportovních oděvů.

Program pre velké kusy prádla
S týmto speciálním programem 
můžete prát velké kusy prádla, jako 
například ložní prádlo, deky, ubrusy.

Doporučené dávkování pracího 
prostředku
Prací prostředek představuje velkou 
čast nákladů pro každé praní. 
Zákazníci v presvědčení, že více
pracího prostředku zvýší účinnost 
praní, dávají do pračky více pracího 
prostředku, než je potřeba. 
Technologie 6. SMYSL s doporuče-
ným dávkováním pracího prostředku 
společnosti Whirlpool, na základě 
zadaných informací sama vypočítá
a doporučí potřebné množství pracího 
prostředku (tekutého nebo práškové-
ho) pro dosažení dokonalého vyprání 
prádla. Ušetří tím peníze a zároveň 
pomáhá šetrit životní prostředí.

Stupeň znečištění prádla
Pro efektivní nastavení dávkování 
pracích prostriedků a délky praní, 
je potřeba nastavit i stupeň
znečištění prádla. Zákazník má 
možnost výběru z 3 stupňů znečištění. 
Čím je prádlo méně znečištené,
tím bude program praní kratší.

Colours 15°plus
Pomáha zachovat tmavé barvy 
a barevné prádlo úpravou tkanin 
aviváží na praní před cyklem hlavního 
praní. Prádlo se vypere ve studené 
vodě, čímž se ušetří většina energie 
použité na ohřev vody. Vhodné pro 
méně zašpiněné tmavé a barevné 
prádlo bez skvrn, vyrobenou z bavlny/
lnu, syntetických vláken nebo jejich 
směsí. 

Noční praní
Program pro praní v nočních 
hodinách se sníženou hlučností. 
Program doporučujeme ukončit 
volbou „bez odstřeďování“ 
a odstřeďování vykonat později.

Předpírka
Volba pro praní velmi znečištěného 
prádla.

Bio skvrny 15°
Podporuje odstranění skvrn. Program
začne fázi praní se studenou vodou 
a trvání programu se prodlouží asi 
o 10 minut. 

Snadné žehlení
Funkce, po zvolení které se mírně zvýší
množství vody při máchání a upraví 
sa průběh odstřeďování, díky tomu se 
prádlo méně pomačká.

Odložené odstřeďování
Prádlo zůstane namočené ve vodě 
po posledním máchání.

Intenzivní máchání
Při programu bavlna a odolná 
syntetika. Pračka napustí více cca 
5 l vody pro každý cyklus máchání
a prodlouží máchání.

Máchání v teplé vodě
Program končí s teplou fází máchání. 
Teplá voda uvolňuje vlákna prádla, 
díky tomu je příjemně teplé, když ho 
vybíráte z pračky krátce po ukončení 
programu.

Extra máchání s intenzivním 
odstřeďováním
Samostatné máchání prádla 
s intenzivním odstřeďováním 
pro prádlo vyprané mimo pračku 
nebo extra škrobené prádlo.

Provětrávání prádla
Pomáhá udržet svěžest prádla,
pokud jej nemůžete z pračky ihned 
vyndat po skončení programu. 
Pračka začne pravidelně přetáčet 
prádlo krátce po skončení programu. 
Fáze provětrávání trvá 6 hodin
od skončení pracího programu.

Oblíbené
Paměť pro uložení oblíbeného 
programu.

Odložený začátek praní / nastavení 
ukončení praní
(v závislosti na programu)

Soft opening
„Měkké“ otvírání dvířek bubnu pračky.

SUŠENÍ

Praní se sušením / sušení
Po skončení praní program 
pokračuje sušením prádla.

Intenzita sušení pro programy 
bavlna a odolná syntetika
V sušičkách prádla Whirlpool 
spolehlivě a bezpečně vysušíte 
všechny druhy prádla s možností 
nastavení intenzity vysušení:

• extra suché pro skládání do skříně

• suché pro uložení do skříně

• předsušené pro snadné žehlení

Bavlna
Na sušení bavlněného prádla.

Smíšené
Na sušení smíšeného prádla z bavlny, 
lnu, umělých vláken a jejich směsí.

Syntetika
Na sušení prádla vyrobeného 
ze syntetických vláken.

Jemné prádlo
Na sušení jemného prádla,
které vyžaduje jemné zacházení.

Vlna
Na sušení vlněných oděvů 
s označením Woolmark VLNA 
S JEMNÝM ZACHÁZENÍM.

Velké kusy prádla
Na sušení velkých kusů prádla, 
například ložního prádla, přikrývek 
apod. 

Provzdušnění
Na provzdušnění, osvěžení a uvolnění 
prádla na 30 minut bez ohřívání.

Osvěžení párou
Na osvěžení prádla pomocí páry.
Tento program je speciálně navržený 
pro osvěžení a odstranění zápachu 
ze suchých a čistých oděvů, např. 
triček, košil, kalhot, vyrobených 
z bavlny, syntetiky a jejich směsí.

Časované sušení
Program s omezeným časem sušení.
Délku programu vyberete pomocí 
možnosti „Čas sušení“.

Jemné
Umožňuje jemnější zacházení 
s prádlem snížením teploty sušení.

Rychlé
Umožňuje rychlejší sušení zkrácením 
trvání programu.

Zvuková signalizace
na konci cyklu sušení.

Speciální programy
Trička. Jemné sušení triček a košil 
vyrobených z bavlny, lnu, 
syntetických vláken nebo jejich směsí.
Džíny. Na sušení bavlněné džínoviny 
a oděvů vyrobených z džínoviny, 
jako jsou kalhoty a bundy.
Ručníky. Na sušení velkého prádla 
vyrobeného z bavlny, jako jsou 
např. froté ručníky.
Možnost páry. Minimalizuje mačkání 
oděvů vyrobených z bavlny, syntetiky 
a jejich směsí přidáním zvlhčující fáze 
na konci cyklu sušení.
Čas sušení. Nastavení času sušení 
maximálně 180 minut.
Úroveň sušení. Pro výběr požadované 
úrovně sušení prádla.
Osvěžení. Pomáhá zachovávat prádlo 
svěží, pokud jej nemůžete vyndat 
ze sušičky ihned po skončení 
programu. Přetáčení může trvat 
přibližně 12 hodin po skončení 
programu.
Jemné. Umožňuje jemnější zacházení 
s prádlem snížením teploty sušení.
Rychlé. Umožňuje rychlejší sušení.
Hedvábí. Jemné sušení hedvábných 
oděvů.
Sportovní oděvy. Na sušení 
sportovního oblečení vyrobeného
ze syntetiky nebo bavlny.
Vycházkové oděvy. Na sušení 
vycházkového oblečení, které je 
vhodné na sušení v sušičce.
Péřové bundy. Na sušení 
samostatných kusů prádla, například 
péřové bundy. Ekonomické sušení 
malých náplní prádla.

SMART DESIGN 
PRO SMART ŘEŠENÍ
V malých prostorech, kde pračka 
a sušička nemohou stát vedle sebe, 
je ideálním řešením postavit 
sušičku na pračku. Pro bezpečné 
spojení obou spotřebičů se používá 
spojovací, který má dvě možnosti 
použití:

•  buď jako výsuvná skládací polička

•  nebo jako věšák na dosušení 
drobností
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MIKROVLNNÉ TROUBY

Systém distribuce mikrovln 3D
Tento revoluční systém zabezpečuje 
rovnoměrné proudění vzduchu
prostřednictvím trojrozměrného 
rozvádění mikrovln. Jídlo se vždy
uvaří rovnoměrně a důkladně.

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

Vysokovýkonný GRIL
Pro grilování masa a zapékání zeleniny, 
brambor apod.

COMBI GRIL
Kombinace grilu s mikrovlnným 
ohřevem, pro přípravu gratinovaných
jídel, lasagne, drůbeže, či pečených 
brambor.

JET DEFROST
Výjimečně rychlé a rovnoměrné 
rozmrazování díky systému 3D 
distribuce mikrovln. Jednoduše zvolte 
druh jídla, nastavte hmotnost 
a zmáčkněte tlačítko START.

FunkceCRISP™
Jedinečný talíř Crisp™, systém 3D 
distribuce mikrovln, vysokovýkonný
gril a rotace talíře pracují součinně pro 
dosažení vysokých teplot potřebných 
pro upečení a usmažení křupavých 
jídel jen za několik minut. Výsledkem 
je dokonale upečené jídlo jako 
v tradiční troubě, ale za kratší čas 
a bez potřeby předohřevu.

FORCED AIR / FORCED AIR COMBI
Proces zabezpečujúci distribúciu 
horúceho vzduchu pre dokonale
rovnomerné výsledky prípravy jedál. 
Vzduchové otvory v rohoch zadnej
steny rovnomerne rozvádzajú prúdy 
horúceho vzduchu vo vnútri
rúry a zabraňujú rozvareniu alebo 
nerovnomernému zhnednutiu.
Horkovzdušné pečení může být 
kombinované s mikrovlnným
výkonem – výsledek pečení je jako 
z tradiční trouby ale s rychlostí
mikrovlnné trouby, nebo také 
v kombinaci s grilem pro silnější 
zapékání.

STEAM
Rychlá, zdravá příprava jídel na páře se 
speciálně navrženou parní nádobou 
a předprogramovaným nastavením 
pro brambory/kořenovou zeleninu, 
běžnou zeleninu, mraženou zeleninu 
a ryby, která zabezpečí dokonalé
výsledky. Jednoduše přidejte do 
pařáka vodu a potom zvolte
třídu potravin a hmotnost.

Paměť
Funkce umožňuje uložení nejčastěji 
používaného postupu vaření, který se 
následně zvolí zmáčknutím jediného 
tlačítka.

Stop rotaci talíře

CHLAZENÍ / MRAZENÍ

Beznámrazový systém NoFrost 
zabezpečuje rovnoměrné a dokonalé 
proudění vzduchu ve vnitřku 
chladničky a mrazničky pro 
kombinované chladničky, nebo 
mrazničky pro skříňové mrazničky. 
Snižuje vnitřní vlhkost a zamezuje 
tvorbě námrazy. Nucená cirkulace 
zvyšuje kvalitu uchovávání potravin 
a zvyšuje komfort využívání 
spotřebiče – jednoduchá údržba,
žádné rozmrazování!

Kompresor + elektroventil.
Elektroventil v kombinaci s kompre-
sorem zabezpečuje cirkulaci chladicí 
směsi do chladicího okruhu chlad-
ničky a mrazničky. Činnost kompre-
soru a ventilu je řízená automaticky.

Údaj o počtu kompresorů

Údaj o počtu termostatů

Systém MULTIFLOW
Rovnoměrně distribuuje chladný 
vzduch v celém vnitřním prostoru 
chladničky a současně se senzory 
6. SMYSL FreshControl ho usměrňuje
do takových prostor, kde je to právě 
potřebné, čímž optimalizuje celkovou
spotřebu energie.

Superchlazení
Použití této funkce se doporučuje
při vložení velmi velkého množství 
potravin do chladícího prostoru.
Funkce se vypne automaticky po 
6 hodinách nebo ji můžete zrušit 
manuálně zmáčknutím tlačítka.

Supermrazení
Použití této funkce se doporučuje 
po vložení velkého množství potravin 
do mrazničky. Funkce se vypne 
automaticky po 48 hodinách nebo ji 
můžete zrušit manuálně.

Prázdninový režim
Před odjezdem na dovolenou nebo
při delší nepřítomnosti doporučujeme 
z chladničky vyndat všechny potraviny 
a zvolit funkci „Prázdninový režim“.
Chladnička bude udržovat vhodnou 
teplotu zabraňující tvorbě 
nepříjemného zápachu (+12 °C).

Párty režim
Pomocí této funkce můžete vychladit 
nápoje v prostoru mrazničky. 
Důležité: v mrazícím prostoru 
nenechávejte lahve déle, než je 
časové ohraničení průběhu funkce 
(30 minut). Po uplynutí časového 
intervalu zazní zvukový signál.

Lahůdková zásuvka
pro skladování salámů, sýrů nebo 
zákusků. Připravené obložené
chlebíčky nebo jiné lahůdky jsou 
chráněné před „poškozením“ 
při manipulaci v chladničce a mohou 
se kdykoliv servírovat bez toho, 
aniž by šunka/sýr byly oschlé 
nebo zažloutnuté.

Alarm při výpadku proudu
Automaticky kontroluje teplotu po
výpadku proudu a to až do obnovení 
dodávky proudu a upozorní, když 
teplota v mrazničce stoupne nad 
-12°C. Následně je nutné zkontrolovat 
potraviny v mrazničce a co nejdříve je 
tepelně zpracovat.

Kapacita mrazení
Údaj o hmotnosti čerstvých potravin
(v kilogramech), které mraznička 
zmrazí za 24 hodin.

Odolnost po výpadku elektrické 
energie
Údaj o schopnosti mrazničky zachovat 
potraviny v plně zmraženém stavu
 i po výpadku elektrické energie 
(v hodinách).

AIR ventil
až 9-krát lehčí otvírání díky 
jedinečnému patentovanému 
systému vzduchového ventilu 
na vyrovnávání tlaku vzduchu 
ve vnitřku chladničky a mimo ní 
(ve vybraných modelech).

Superizolace
Pro získání vysokých energetických 
úspor je důležitá kvalitní izolace
stěn spotřebičů, kterou zabezpečuje 
superizolace.

Quick Ice pro rychlou výrobu 
ledových kostek
se speciálními formami na výrobu
ledových kostek v mrazničce.

Dětská pojistka
Slouží na zamknutí nastavených 
funkcí.

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

10

MYTÍ

Aktivní sušení
Systém aktivného sušení zabezpečí, 
že i plastové nádobí bude dokonale
suché. Myčku nádobí můžete otevřít 
ihned po skončení mytí bez obav, 
že se opaříte stoupající horkou párou. 
Inovativní technologie využívá vnitřní 
uzavřený systém odvádění pár do 
kondenzačního kanálu / labyrintu, 
v kterém se pára kondenzuje na vodu 
a je odváděna do kanálu myčky 
nádobí a suchý vzduch se 
ventilátorem vrací zpět do myčky 
nádobí, aby dokonale vysušil 
i poslední kapičky vody.

Antibakteriální program
Běžně nebo výrazně znečištěné 
keramické nádobí s dodatečným 
antibakteriálním umytím. Přerušení 
programu (např. po otevření dvířek) 
může narušit proces odstranění 
mikroorganizmů. 
Teplota vody: 70 °C.

6. SMYSL PowerClean™
Používá sa na běžně zašpiněné
nádobí se zaschlými zbytky jídel. 
Snímá úroveň znečištění nádobí 
a podle toho nastavuje program.
Během snímání úrovně znečištění 
senzorem sa na displeji zobrazí
průběh a aktualizuje se délka cyklu. 
Při tomto programu se funkce
intenzivní program PowerClean 
aktivuje automaticky. Funkci
powerclean lze deaktivovat 
zmáčknutím tlačítka PowerClean 
na ovládacím panelu. 

Kapacita sad nádobí
Počet jídelních souprav, 
které je možné najednou umýt.

Studené předmytí
Opláchnutí nádobí studenou vodou, 
které se bude mýt později. 

Sklo / Křehké nádobí
Mytí křehkého skla a pohárů,
které nejsou velmi zašpiněné. 

Rapid / Rychlé 30 min
Mytí mírně zašpiněného nádobí,
na kterém nejsou zaschnuté zbytky 
jídla. Nádobí je umyté již za 
30 minut. Při malém množství 
nádobí je tento program nejúsporněší. 
Program končí závěrečným oplachem 
bez fáze sušení. 

Eco
Program je určený pro mytí
běžně nebo silněji zašpiněného 
nádobí, na kterém jsou zaschnuté 
zbytky jídla, s nižší spotřebou 
elektrické energie. Program je 
referenčním programem pro hodnoty 
uváděné na energetickém štítku.

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

Intenzivní mytí
Mytí velmi zašpiněných pánví, hrnců 
 jiných druhů hlubokého nádobí

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

Noční program
Běžně zašpiněné nádobí, šetrné 
a tiché umývání díky nižšímu tlaku 
umývacího ramena (39 dB). 

Samočištění
Cyklus se používá na údržbu myčky 
nádobí. Horkou vodou vyčistí vnitřek
spotřebiče.

Turbo
Tuto volbu  možno použít na zkrácení 
trvání hlavního programu při 
zachování stejných výsledků mytí a 
sušení.

Volitelná funkce Extra sušení 
Pro ještě lepší vysušení nádobí
zmáčkněte tlačítko Extra Dry. 
Vyšší teplota během závěrečného 
oplachování a delší doba sušení 
umožňují lepší vysušení. Použití 
funkce Extra sušení má za následek 
prodloužení programu.

Odložené mytí
Funkce, která umožňuje odložit mytí 
a automaticky zapnout myčku nádobí
tehdy, kdy vám to nejvíce vyhovuje.

SPORÁKY

Horkovzdušné pečení
Zapne se zadní ohřívací těleso 
a ventilátor, což zaručí rozložení tepla
jemným a jednotným způsobem 
v celé troubě. Tento režim je ideální 
pro pečení potravin citlivých na 
vysokou teplotu (např. koláče, které 
potřebují „vykynout”) a pro přípravu 
pečiva až na 3 úrovních současně.

Tradiční statický ohřev
V provozu jsou obě horní a spodní 
ohřívací tělesa současně. Při použití 
tohoto tradičního způsobu pečení, 
doporučujeme použít jen jednu 
úroveň pečení.  

Horní ohřev
Tento režim je možné použít 
pro opékání do hněda a pro závěrečné
dopečení.

Pouze spodní ohřev
Tato funkce se doporučuje pro další 
dopékání pokrmů (v pekáči), které 
jsou již upečené na povrchu, ale po-
třebují další propečení v jejich středu, 
nebo pro dezerty pokryté ovocem 
nebo marmeládou, která potřebuje 
jen mírné zabarvení na povrchu. 

Statický ohřev 
doplněný ventilátorem pro 
rovnoměrné proudění vzduchu 
při pečení na jedné úrovni.

Pečení na rožni
Tato funkce je ideální pro grilování 
na rožni.

Gril
Vysoká a přímá teplota grilu je 
doporučená pro potraviny, které si
vyžadují vysokou povrchovou teplotu. 

Gril s ventilátorom
Tato kombinace vlastností zvyšuje 
účinnost jednosměrného tepelného 
proudění, které poskytují ohřevná 
tělesa prostřednictvím nucené
cirkulaci vzduchu uvnitř trouby. 
Ohřev umožňuje teplu proniknout 
přímo do jídla. 

Spodní ohřev s ventilátorem
Tato kombinace je vhodná pro snadné 
pečení zeleniny a ryb.

Nízkoteplotní funkce
Vhodná pro kynutí, odmrazování, 
přípravu jogurtu, ohřívání jídla.

Rozmrazování
Ventilátor nacházející se v zadní části 
trouby způsobuje cirkuláce vzduchu
pokojové teploty okolo jídla. 
Funkce je vhodná pro rozmrazování 
všech druhů potravin, ale zejména 
pro jemné typy potravin, které 
nevyžadují teplo, jako jsou například: 
zmrzlinové koláče, zmrzlinové krémy 
nebo pudingy a ovocné zákusky. 
Použitím ventilátoru se doba 
rozmrazování sníží přibližně na
polovinu. 

Tato funkce je ideální na pečení 
koláčů.

Chléb
Automatický program pro pečení 
chleba.

Režim pizza
Kombinace dolního ohřevu se zadním 
s ventilátorem rychle ohřívá troubu 
a produkuje vysoké množství tepla, 
potřebné pro pečení pizzy.

Opékání
Pomocí této funkce můžete péct 
hovězí, vepřové a jehněčí maso.



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

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

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

Infolinka: +420 840 111 313

Fax: +420 251 564 055

Servisní linka: +420 840 111 312

Internet: www.whirlpool.cz

www.facebook.com/WhirlpoolCzech

E-mail: prague_recepce@whirlpool.com

ŠETŘETE VÁŠ ČAS – registrujte požadavek na opravu on-line

www.whirlpool.cz/servis/oprava

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

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

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

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

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

Whirlpool CR.
Projekt Dětský čin roku oslavil v loňském roce jubileiní již 10. výročí a za dobu své existence se 
do něj zapojilo několik tisíc dětí, které prostřednictvím svých skutků a příběhů dokázaly, že jim 

pomoc ostatním není lhostejná.
Více na www.detskycinroku.cz

2014

INFOLINKA 840 111 313

www

E-mail: p

ŠETŘETE VÁŠ ČASVV – registr

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

www.whirlpool.cz
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