
WHIRLPOOL
Beépíthető konyhagép ajánlat 2011/3

érvényes: 2011. aug. 1-től dec. 31-ig, 
vagy korábbi visszavonásig
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Beépíthetô  készülékekre



akt 699 IXakr 686 IX/akr 981 IX

akr 470 IX

akt 797 IX

73 cm széles inox ORIGAMI gázlap; 
4 gázrózsa+1 négy lángkörös WOK égő; 
Wok tartóval; Automata szikragyújtás; 
Öntöttvas edénytartók; Termosztát; 
Külön megvehető ORIGAMI kiegészítők 
(kő-, vagy öntöttvas bordás grill, kétol-
dalas toaster, keményfa vágódeszka)

Inox ORIGAMI gázlap; 3 automata 
gázégő+négy lángkörös WOK égő; Wok 
tartóval; Automata szikragyújtás; Teli-, 
öntöttvas edénytartó rácsok; Termosztát; 
Külön megvehető ORIGAMI kiegészítők 
(kőgrill, öntött- vas bordásgrill, toaster, 
keményfa vágódeszka)

AKR 686 IX: Inox; Falra szerelhető 60 cm 
széles kürtős elszívó; Mechanikus vezér- 
lés; 1 motor; 3 fokozat; 44-52-61 dBA; 
max. 420 m3/h elszívó teljesítmény; 
1 mosható alumínium zsírszűrő; Halogén 
világítás; 69-113x60x45 cm 

AKR 981 IX: Inox; Falra szerelhető 90 cm 
széles kürtős elszívó; Mechanikus vezér-
lés; 1 motor; 3 fokozat; 45-50-64 dBA; 
max. 400 m3/h elszívó teljesítmény; 
1 mosható alumínium zsírszűrő;  
Halogén világítás; 69-113x90x45 cm 

Inox; Mennyezetre szerelhető szigetelszívó; 
Középen elől elhelyezett kezelőegység; 
3 sebességfokozat; Max. elszívó telje-
sítmény: net. 420 m3/h, dupla halogén 
világítás; Mosható alumíniumszűrő, 
722-1130x998x598 mm

79 900.- 59 900.-

159 900.- 299 900.-

Prémium, ujjlenyomatmentes inox, 
MF8+ multifunkciós, elektromos sütő, 
egyedi 6. Érzék gőzfunkcióval, elektro-
nikus hőszenzoros vezérlés, alsó-felső 
sütés, grill, turbogrill, légkeverés és 
hőlégbefúvás, maxi sütés, kelesztés/
melegentartás, gyorsfelfűtés, beállítá-
sok, 6. Érzék gőzreceptek, gőztisztítás, 
VEGA szöveges LCD-kijelző (magyarul is), 
3-rétegű teleüveg sütőajtó, nemesacél 
kezelőgombok, sütővilágítás, hűtőventilá-
tor, „A” energiaosztály, 53 liter, max. 3,5 
kW, PROGRESSIVE design

akz 810 IX gőzsütő

99 900/99 900.-

Vega és Vega 2 kIjelző 
a Beépített szakáCs 

Vega 2

SENSOR

WOKWOK

VEGA
DISPLAY

VEGA 2
DISPLAY

Kivételtől függően 50 prakti-
kus, beépített recept, több 
mint tíz nyelven - köztük ter-
mészetesen magyarul is - a kez-

dőkből is profi szakácsot farag. A könnyű 
kezelhetőség a funkciók teljes tárával 
kombinálva garantálja a főzés élményét: 
hőszenzorral vezérelt, számítógép kontro-
lált, alsó és felső fűtés, nagyfelületű grill, 
hőlégkeverés és aktív hőlégbefúvás.
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akzM 654/IX aMW 831 IXaCM 705 ne

77 cm széles indukciós kerámialap 
érintőszenzorral; Csak 35 cm mélységű; 
3 indukciós főzőzóna; 3 digitális 
teljesítménykijelző; Időprogramozás és 
programidő kijelzés; Teljesítményalapú 
hőmérsékletszabályozás; Zónánkénti 
maradékhő kijelző; JET Start turbó 
felfűtés (4szeres); Gyermekzár; 
Max. teljesítmény 6000 W; 
Szegély nélküli kivitel

Prémium kategóriájú; Ujjlenyomatmentes 
inox-üveg kivitelű; Integrált fogantyús; 
MF8+ multifunkciós elektronikus sütő; 
Hőszenzor vezérléssel; Grafikus-szöveges 
Gemini 2 EVO LCD-kijelző; Süllyesztett 
forgógombos kezelés; Statikus, grill és 
hőlégkeveréses sütési módok; Speciális 
funkciók (kiolvasztás, melegentartás, 
kelesztés); 3-rétegű teleüveg sütőajtó; 
Halogén sütővilágítás; Hűtőventilátor; 
„A” energiaosztály; 67/73 liter

Ujjlenyomatmentes inox felület; 40 liter 
űrtartalom (40 cm forgótányér); 6. Érzék 
funkciók; 60 cm széles; Állószekrénybe 
építhető kivitel; Mikrohullám, grill, crisp, 
párolás, olvasztás, lágyítás funkció; 
Gemini 2 EVO piktogramos LCD-kijelző; 
8 energiafokozat; Jet Start, Jet kiolvasz-
tás; Súlyautomatika; 3D mikrohullám; 
Mikrohullám/grill teljesítménye (W): 
900/1600; Lefelé nyíló, teherbíró, tükör-
üveg ajtó; 46x60x51cm; Tartozékok: Crisp 
tál, Crisp fogantyú; grillrács, párolóedény 

169 900.- 179 900.-

Ujjlenyomatmentes inox felület; 31 liter 
űrtartalom (32,5 cm forgótányér); 60 cm 
széles; Állószekrénybe építhető kivitel; 
Mikrohullám, grill, légkeverés, crisp 
funkció; Gemini 2 EVO piktogramos LCD-
kijelző; 8 energiafokozat; Jet Start, Jet 
kiolvasztás; Súlyautomatika; Újramelegítő 
funkció; 3D mikrohullám; Mikrohullám/
grill/hőlégbefúvás teljesítménye (W): 
1000/800/1400; Lefelé nyíló, teherbíró, 
tükörüveg ajtó; 38x60x51cm; Tartozékok: 
Crisp tál; Crisp fogantyú; Grillrács 

132 900.-

Ujjlenyomatmentes inox felület; 31 liter 
űrtartalom (32,5 cm forgótányér); 60 cm 
széles; Állószekrénybe építhető kivitel; 
Mikrohullám, grill, crisp funkció; 
Gemini 2 EVO piktogramos LCD-kijelző; 
8 energiafokozat; Jet Start, Jet kiol- 
vasztás; Súlyautomatika; Újramelegítő 
funkció; 3D mikrohullám;  
Mikrohullám/grill teljesítménye (W): 
1000/800; Lefelé nyíló, teherbíró, 
tükörüveg ajtó; 38x60x51cm; Tartozékok: 
Crisp tál; Crisp fogantyú; Grillrács 

129 900.-

aMW 755 IX 
Mikró-sütő kombinált készülék aMW 735 IX

159 900.-

4 lánggyŰrŰs Wok 
a leghasznosaBB égő

WOK

A WOK égő legfőbb felhasználá-
sa a név ellenére nem az ázsiai 
konyha. Nálunk is népszerű, 
mivel a 4 lángkörnek köszönhe-

tően, egy extrém nagy teljesítményű és 
felületű, mégis akár a legkisebb teljesít-
ményre is leszabályozható, nagyon egysé-
ges hőképű zónát kapunk. Így, a hirtelen 
sütés és nagyméretű edényekkel történő 
főzés mellett nagy segítséget jelent az 
olyan érzékeny, kis lángon, lassan készí-
tendő ételekhez, mint a húsleves, vagy  
a lekvár. Ráadásként, a tartozékként 
adott, öntöttvas WOK tartó minden kerek 
aljú edény - akár bogrács - használatát is 
lehetővé teszi.

SENSOR
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124 900.-

109 900.-

Érintőszenzoros vezérlésű indukciós 
főzőlap; 58 cm széles; szenzoros (Touch 
Control) vezérlés; 4 indukciós főzőzóna; 
Digitális programidő kijelzés; Programoz-
ható időzítés; Edényfelismerés; Zónán-
kénti maradékhő kijelzés; JetStart turbó 
felfűtés; Gyermekzár; Max. teljesítmény 
6000 W; Skyline inox szegéllyel 

Érintőszenzoros vezérlésű indukciós 
kerámialap; 4 indukciós főzőzóna; 
Digitális kijelző; Programozható időzítés; 
Edényfelismerés; Zónánkénti maradékhő 
kijelzés; JetStart turbó felfűtés; 
Gyermekzár; Max. teljesítmény 6000 W; 
Keret nélküli szegély

aCM 703 IX

Önálló érintőszenzoros kerámialap,  
4 főzőzóna (2 dupla zónás-, bővíthető 
főzőfelület), időprogramozás és kijelzés, 
4 digitális teljesítménykijelző,  
4x maradékhő kijelzés, gyermekzár,  
max. 6,3 kW, élcsiszolt kivitel

79 900.-

akt 819 Ba

Edzett üveg ORIGAMI gázlap (60 cm); 
4 gázrózsa; Automata szikragyújtás; 
Öntöttvas edénytartók; Termosztát; 
Opcionális ORIGAMI tartozékok (kőgrill, 
öntött vas bordásgrill, toaster, keményfa 
vágódeszka); Csiszolt szegélyű, 
peremmentes kivitel

64 900.-

akt 424/nB aCM 708 ne

akt 842 Ba akt 864 IX

Önálló érintőszenzoros fél-indukciós 
kerámialap; 4 főzőzóna (2 indukciós + 2 
kerámia gyorsfőző-zóna; Bővíthető főző-
felület; Zónánkénti maradékhő kijelzés; 
Programidőkijelzés és programozható 
időzítés; Forraló automatika; JetStart 
turbófelfűtés; Bekapcsolt állapot és 
főzésvége jelzés; Gyermekzár; Élcsiszolt, 
szegély nélküli kivitel

Önálló érintőszenzoros kerámialap,  
4 főzőzóna (1 tripla, bővíthető zóna), 
időprogramozás, és programidő kijelzés, 
langyos funkció (kelesztés, lágyítás, 
olvasztás), gyorsforralás funkció, 
főzésmegszakítés, gyermekzár, zónán-
kénti maradékhő kijelzés, max. 6,4 kW, 
inox keret

159 900.- 89 900.-
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MF8+ multifunkciós elektromos sütő; 
Elektronikus hőszenzoros vezérlés; 
Pillangó alakú hőlégbefúvás; Kelesztés/
melegentartás; Pizza/kenyér, extra barní-
tás; Gyorsfelfűtés; Gemini2EVO digitális 
kijelző, süllyeszthető kezelőgombok; 
Katalitikus hát- és oldalfalak; Dupla 
sütősín; 3-rétegű teleüveg sütőajtó; 
Hűtőventilátor; „A” energiaosztály, 
55/63 liter 
NB: Fekete üvegfront 
WH: Fehér üvegfront

Ujjlenyomatmentes inox, MF8+ 
multifunkciós elektromos sütő, automa-
tikus programokkal, speciális funkciók 
(kiolvasztás, kelesztés, melegen tartás), 
gyorsfelfűtés, Maxi sütés, „A” energiaosz-
tály, elektronikus hőszenzoros vezérlés, 
gyorsfelfűtés, Gemini2EVO digitális kijelző 
fehér színben, süllyeszthető kezelő-
gombok, gyárilag beépített katalitikus 
panelek, 2 szintes kihúzható sütősín, 
3-rétegű teleüveg sütőajtó, sütővilágítás, 
hűtőventilátor, ÚJ! 63 liter, max. 2,5 kW

139 900.- 139 900.-

akz 237 nB/Wh akz 242 IX

60 cm széles; álló- vagy 30 cm mély 
felsőszekrénybe építhető mikró (750 W); 
22 liter űrtartalom; Elektronikus vezér-
lés; Digitális kijelző; 3D sugárzás; JET 
Start; JET Defrost; Gombos ajtónyitás; 
25 cm-es forgótányér; Fehér karakterszín 
a kijelzőn; 38x60x32 cm 
NB: Fekete üveg front 
WH: Fehér üvegfront

79 900.-

aMW 496 nB/Wh

109 900.-

Inox ujjlenyomatmentes felület, 60 cm 
széles, álló- és felsőszekrénybe egyaránt 
építhető mikró, 22 liter űrtartalom, gom-
bos ajtónyitás, 750 W, automata CRISP 
funkció, Quarcz GRILL, digitális kijelző, 
elektronikus vezérlés, 3D melegítés, 
JET Start, JET Defrost,  25cm tányér, 
gyermekzár, 38x60x32 cm

MW 4200 IX

akz 238 IX

159 900.-

Ujjlenyomatmentes inox; MF8+ 
multifunkciós; Pirolitikus öntisztítású 
elektromos sütő; Elektronikus 
hőszenzoros vezérlés; Turbogrill; 
Hőlégbefúvás; Kelesztés/melegen- 
tartás; Pizza/kenyér; Extra barnítás; 
Normál és gyors pirolitikus öntisztítás; 
Gemini 2 EVO digitális kijelző; 
4-rétegű teleüveg sütőajtó; 
Hűtőventilátor; „A” energiaosztály; 
55/63 liter

SENSOR SENSOR

��������

SENSOR

Inox ujjlenyomatmentes felület, 60 cm 
széles, felső és álló szekrénybe egyaránt 
rögzíthető mikró, 22 liter űrtartalom, 
gombos ajtónyitás, 750 W, digitális kijel-
ző, elektronikus vezérlés, 3D melegítés, 
gyermekzár, JET Start, JET Defrost, 25cm 
tányér, 38x60x32 cm 

84 900.-

MW 4100 IX
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Nemesacél (inox) ORIGAMI gázlap 
(58 cm); 4 gázégő; Automata szikragyúj-
tás; Zománcozott acél edénytartó rács; 
Elöl elhelyezett kezelőgombok 

44 900.-

akr 360 IX

Önálló érintőszenzoros kerámialap; 
4 főzőzóna (1 bővíthető); Időprogramo-
zás és kijelzés; Zónánkénti maradékhő 
kijelzés; Gyermekzár; 
Szegély nélküli kivitel 

64 900.-

akt 813/ne

Inox, 60 cm széles; Sátras elszívó;  
Max. elszívó teljesítmény: net. 352 m3/h; 
Fém zsírszűrő; Beépített dupla világítás; 
85-110 x 60 x 50 cm

39 900.-

akr 648 IX

AKR 641 GY: Inox; Kihúzható elszívó; 
Max. elszívó teljesítmény: net. 250 m3/h; 
Dupla világítás; fémzsírszűrő; 
17,5x60x28 cm 

AKR 643: Kihúzható elszívó; Max. 
elszívó teljesítmény: net. 380 m3/h; 2 
motor; Dupla világítás; Fém zsírszűrő; 
17,5x60x28 cm
GY: Inox
NB: Fekete 
WH: Fehér

29 900/37 900.-

akr 641 gy/akr 643 gy/nB/Wh

Inox; 60 cm széles; Aláépíthető elszívó; 
Max. elszívó teljesítmény: net. 380 m3/h; 
Mechanikus vezérlés; 
13,9 x 52,4 x 28,9 cm

29 900.-

akr 606 IX

Nemesacél (inox) ORIGAMI gázlap 
(58 cm); 4 gázégő (ebből 1 két koronás 
gyorségő); Automata szikragyújtás; 
Zománcozott acél edénytartó rács; 
Elöl elhelyezett kezelőgombok 

49 900.-

akr 362 IX
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Inox; MF5 multifunkciós elektromos sütő; 
Dupla sütősín; Digitális kijelző; Program- 
óra; 2-rétegű teleüveg sütőajtó; Hűtő-
ventilátor; „A” energiaosztály; 55 liter

79 900.-

akp 211 IX

Inox, MF5 multifunkciós elektromos sütő, 
„A” energiaosztály, mechanikus vezérlés, 
termosztátos sütőhőmérséklet szabá-
lyozás, mechanikus jelzőóra funkció, 
2-rétegű teleüveg sütőajtó, sütővilá-
gítás, hűtőventilátor, síkfalú, fekete 
zománcozott sütőtér, tepsitartó ráccsal, 
nagyteljesítményű grill fűtőtest, 55 liter, 
max. 2,5 kW, ACTUAL design

Inox, MF5+ multifunkciós elektromos 
sütő, automatikus programokkal, „A” 
energiaosztály, mechanikus és elektro-
nikus vezérlés, termosztátos sütőhőmér-
séklet szabályozás, digitális kijelző, ikon 
jelzésekkel, süllyeszthető kezelőgombok, 
óra, jelzőóra, programozható sütés 
funkciók, 3-rétegű teleüveg sütőajtó, 
sütővilágítás, hűtőventilátor, síkfalú, 
fekete zománcozott sütőtér, tepsitartó 
ráccsal, nagyteljesítményű grill fűtőtest, 
60 liter, max. 2,5 kW, ACTUAL design

69 900.-

99 900.-

akp 449 IX

akp 460 IX

Inox; 60 cm széles, álló- és felsőszek-
rénybe egyaránt építhető mikró; 22 liter 
űrtartalom; Gombos ajtónyitás; Pároló 
funkció (pároló edény tartozék); 750 W; 
Digitális kijelző; Elektronikus vezérlés; 
3D melegítés; JET Start; JET Defrost; 
25 cm-es tányér; Gyermekzár; 
38x60x32 cm

69 900.-

aMW 491 IX

Nemesacél (inox) gázlap (59 cm); 
4 gázégő; Automata szikragyújtás; 
Zománcozott acél edénytartó rács; 
Oldalt elhelyezett kezelőgombok 

37 900.-

akM 268 IX
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99 900/104 900.-

219 l (net), beépíthető automata hűtő; 
Üvegpolcok; „A+” energiaosztály, 
Palacktartó; Csak 35 dB zajszint; 
Energiafogyasztás 131 kWh/év; 
Beépítési méretek: 122,1x56x55 cm

ARG 737/A+/5: 184+18 l (net), beépít- 
hető automata hűtő, fagyasztórekesszel; 
****; 39 dB zajszint; Energiafogyasz-
tás: 230 kWh/év; Beépítési méretek: 
122x56x55cm

arg 736/a/4 – arg 737/a+/5

Antracit, MF8 multifunkciós elektromos 
sütő; Hőlégbefúvás; Analóg programóra 
(start/stop); Bronz szálcsiszolt gombok 
és fogantyú; 3-rétegű teleüveg sütőajtó; 
Sütővilágítás; Hűtőventilátor; „A” ener-
giaosztály; 53 liter; COUNTRY rusztikus 
design

JA: Jázmin fehér

114 900.-

akp 288 na/ja

146 l (net), pult alá építhető, automata 
hűtő; „A+” energiaosztály; Üvegpolcok; 
37 dB zajszint; Külön oldalfalat nem 
igényel; Energiafogyasztás: 120 kWh/év; 
Beépítési méretek: 82x60x55 cm 
 
ARG 913/A+: 111+ 18 l (net), pult alá 
építhető, automata hűtő, fagyasztóval; 
****; 39 dB zajszint; Energiafogyasz-
tás: 183 kWh/év; Beépítési méretek: 
82x60x55cm

99 900/109 900.-

arz 005/a+ – arg 913/a+

Antracit gázlap; 4 gázrózsa; Automata 
szikragyújtás; Telerúd edénytartó rács; 
Elöl elhelyezett, bronz kezelő gombok; 
COUNTRY rusztikus design

JA: Jázmin fehér (márciustól)

54 900.-

akM 528 na/ja

147 l (net), beépíthető automata hűtő; 
„A+” energiaosztály; Üvegpolcok; 38 dB 
zajszint; Energiafogyasztás: 125 kWh/év; 
Beépítési méretek: 87,4x56x55 cm

AR
G9

13
/A

+

AR
G 

73
7/

A+
/5

79 900.-

arg 341/1/a+

Antracit, 60 cm széles fali dekor sátras 
elszívó; Max. elszívó teljesítmény: 
net. 352 m3/h; Fém zsírszűrő; Bronz 
dekorelem; Beépített dupla világítás; 
85-110x60x50 cm; 
COUNTRY rusztikus design

JA: Jázmin fehér

54 900.-

akr 551 na/ja
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Beépíthető kombinált hűtő/fagyasztó; 
6. Érzék Fresh Control funkció; 
„A++” energiaosztály; 264 l hasznos 
térfogat (201 l hűtőtér/63 l fagyasztó-
tér); NoFrost rendszer a fagyasztóban; 
Üvegpolcok; 9 kg fagyasztási kapacitás; 
Belső ventilátor; Antibakteriális szűrő; 
Gyorsfagyasztás; 39 dB zajszint; Ener-
giafogyasztás: 310 kWh/év; Beépítési 
méretek: 177,6x56x55,5 cm 

199 900.-

art 459 nF/5

264+32 l (net), beépíthető, automata 
hűtő fagyasztórekesszel, ****, „A+” 
energiaosztály, ventilátor+antibakteriális 
filter, 5 üvegpolc+ 5 ajtórekesz, 2db 
zöldségtartó, tojástartó, gyorsfagyasztó 
gomb, 3kg fagyasztási kapacitás, 14 
óra visszamelegedési idő, csak 35 dB 
zajszint, energiafogyasztás: 296 kWh/év, 
Beépítési méretek: 177,6x56x55,5 cm

179 900.-

arg 749/a+

Beépíthető egyajtó hűtőszekrény; 
„A+” energiaosztály; 320 l hasznos 
térfogat; Termosztátos hőmérséklet- 
szabályozás; 7 üvegpolc; 5 ajtórekesz; 
Belső ventilátor; Antibakteriális szűrő; 
Megfordítható ajtónyitás; 2 nagy zöldség-
tartó; Energiafogyasztás: 153 kWh/év; 
37 dB zajszint; Beépítési méretek: 
177,6x56x55cm

174 900.-

arz 009/a+/6

Beépíthető kombinált hűtő/fagyasztó; 
„A+” energiaosztály; 273 liter hasznos 
térfogat (201 l hűtőtér/72 l fagyasz-
tótér); Üvegpolcok; 3,5 kg fagyasztási 
kapacitás; 15 óra visszamelegedési idő; 
zöldségtartó Nature Fresh minőségmegőr-
ző tasakkal; 37 dB zajszint; Energiafo-
gyasztás: 292 kWh/év; Beépítési méretek: 
177,6x56x55,5 cm 

124 900.-

art 453/a+/1

Beépíthető kombinált hűtő/fagyasztó; 
„A” energiaosztály; 271 liter hasznos tér-
fogat (199 l hűtőtér/72 l fagyasztótér); 
Üvegpolcok; 3,5 kg fagyasztási kapaci-
tás; 15 óra visszamelegedési idő; 37 dB 
zajszint; Energiafogyasztás: 365 kWh/év; 
Beépítési méretek: 177,6x56x55,5 cm

Beépíthető kombinált hűtő/fagyasztó; 
„A++” energiaosztály; 271 liter hasznos 
térfogat (199 l hűtőtér/72 l fagyasz-
tótér); Üvegpolcok; 3,5 kg fagyasztási 
kapacitás; Belső ventilátor; Antibak-
teriális szűrő; Zöldségtartó Nature 
Fresh minőségmegőrző tasakkal; 37 dB 
zajszint; Energiafogyasztás: 230 kWh/év; 
Beépítési méretek: 177,6x56x55,5 cm 

114 900.- 174 900.-

art 767/1 art 494/a++
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Kezelőpaneles (inox) beépíthető kivitel; 
6. Érzék szenzortechnika; digitális kijel-
ző; PowerClean nagynyomású tisztítás; 
A+AA; 12 teríték; 6 program; állítható 
magasságú és kivehető felső kosár; 
multizónás opció; 1-24 órás indításkés-
leltetés; maradékidő kijelzés; multi-tab-
letta használat; öntisztító szűrőrendszer; 
elektronikus só- és öblítőszerhiány kijel-
zés; vízlágyító-rendszer; szupercsendes 
éjszakai program (39dB); Vízfogyasztás: 
11L (éves: 3080L); zajszint: 44dBA

Kezelőpaneles (inox) beépíthető 
kivitel; 6. Érzék 40-70 °C autoszenzor, 
egyedülálló gőzfunkcióval; digitális 
kijelző, PowerClean MAX nagynyomású 
forgófejes tisztítás; A+AA; 13 teríték; 6 
program; külön felső evőeszköztartó (3.) 
kosár; állítható magasságú és kivehető 
felső kosár; multizónás opció; 1-24 órás 
indításkésleltetés; maradékidő kijelzés; 
multi-tabletta használat; öntisztító 
szűrőrendszer; elektronikus só- és 
öblítőszerhiány kijelzés; szupercsendes 
éjszakai program (39 dBA);  vízfogyasz-
tás: 11 L (éves: 3080L); zajszint: 42 dBA

189 900.- 219 900.-

aDg 9442 IX aDg 8950 IX

poWerClean és 
poWerClean MaX

149 900.-

Kezelőpaneles (inox) beépíthető kivitel; 
6. Érzék, egyedülálló gőzfunkcióval; AAA; 
12 teríték; 6 program; 6. Érzék AquaSteam 
Alsó kosár: 2 fix és 2 lehajtható tányértartó 
sor; Állítható magasságú ill. kivehető felső 
kosár; Féltöltet mosogatás opció; 1-24 órás 
indításkésletetés; Öntisztító szűrőrendszer; 
Elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés;  
Vízfogyasztás: 11 liter; Zajszint: 47 dBA 

Fekete készülékszín: ADG 8296 NB 
Fehér készülékszín: ADG 8296 WH

aDg 8296 IX

Kezelőpaneles (inox) beépíthető kivitel; 
AAA; 12 teríték; 5 program; Alsó kosár: 
4 fix tányértartó sor; Állítható magasságú 
felső kosár; Féltöltet mosogatás opció; Fix 
idejű 2/4/8 órás indításkésletetés; Multi-
tabletta használat; öntisztító szűrőrend-
szer; Elektronikus só- és öblítőszerhiány 
kijelzés; Vízfogyasztás: 12 liter; Zajszint: 
48 dBA

129 900.-

aDg 8800 IX

Kezelőpaneles (inox) beépíthető kivitel; 
AAA; 12 teríték; 5 program; Alsó kosár: 
4 fix tányértartó sor; Fix idejű 2/4/8 órás 
indításkésletetés; Öntisztító szűrőrend-
szer; Elektronikus só- és öblítőszerhiány 
kijelzés; Vízfogyasztás: 15 liter; Zajszint: 
51 dBA 

109 900.-

aDg 6600 IX

oVernIght 
sUttogÓ prograM

Szupercsendes 
éjszakai működés

A Whirlpool mosogatógépek 
fejlesztésénél már évek óta fő 
szempont a minél csendesebb 
üzem. Az eddigi eredményekhez 

képest kínál további opciót - a zajért el-
sősorban felelős vízáramlás - nyomásának 
felére csökkentése mellett, a program ide-
jének meghosszabítása, mely jellegénél 
fogva elsősorban éjszakai üzemben je-
lent, az eddigiekhez képest is felezhető 
zajszintű alternatívát. Ez a program igen 
csendes, 39 dB-es zajszintet garantál.

A PowerClean, vagy 
POWERCLEAN MAX op-
ció használatakor nincs 

szükség áztatásra, súrolásra vagy kézi elő-
öblítésre. A rendszer 32 darab nagynyo-
mású fúvóka, POWERCLEAN MAX esetében 
4 forgófej, segítségével hatékonyan eltá-
volítja a makacs, odaégett szennyeződé-
seket a lábasokból és a serpenyőkről.

Szupercsendes 
éjszakai működés
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Teljesen integrálható kivitel; 6. Érzék 
autoszenzor; PowerClean nagynyomású 
tisztítás; A+AA; 12 teríték; 6 program; 
Alsó kosár: 4 lehajtható és 2 fix tányér- 
tartó sor; Állítható magasságú ill.  
kivehető felső kosár; Külön alsó, vagy 
felsőkosaras (multizónás) mosogatás 
opció; Folyamatos 1-24 órás indítás-
késleltetés; Maradékidő kijelzés; öntisz-
tító szűrőrendszer; Elektronikus só- és 
öblítőszerhiány kijelzés; Szupercsendes 
éjszakai program (39 dBA); Energiafo-
gyasztás: 0,98 (kWh); Vízfogyasztás: 
11 liter; Zajszint: 44 dBA

Teljesen integrálható kivitel; 6. Érzék 
(40-70 °C) autoszenzor; 6 literes víz-
fogyasztás; digitális kijelző, AAA; 13 
teríték; 6 program; működésjelző fény a 
padlón; állítható magasságú ill. kivehető 
felső kosár; külön alsó vagy felsőkosaras 
(multizónás) mosogatás opció; 1-24 
órás indításkésleltetés; maradékidő 
kijelzés; multi-tabletta használat; 
öntisztító szűrőrendszer; elektronikus 
só- és öblítőszerhiány kijelzés; vízlágyító 
rendszer; 30 perces gyorsprogram; 
szupercsendes éjszakai program (39dBA); 
vízfogyasztás: 6L; zajszint: 42dbA

194 900.-219 900.-

aDg 6442 FDaDg 6240 FD

Teljesen integrálható kivitel; 6. Érzék, 
egyedülálló gőzfunkcióval; PowerClean 
nagynyomású tisztítás; AAA; 12 teríték; 
6 program; Alsó kosár: 4 lehajtható és 2 
fix tányértartó sor; Állítható magasságú ill. 
kivehető felső kosár; Multizónás mosogatás 
opció; Folyamatos 1-24 órás indításkéslel-
tetés; Maradékidő kijelzés; Öntisztító szűrő-
rendszer; Elektronikus só- és öblítőszerhiány 
kijelzés; Szupercsendes éjszakai program 
(39 dBA); Energiafogyasztás: 1,05 (kWh); 
Vízfogyasztás: 11 liter; Zajszint: 44 dBA 

159 900.-

aDg 9590

Teljesen integrálható kivitel; 6.Ér-
zék autoszenzor (50-65 °C) funkció; 
PowerClean nagynyomású tisztítás; 
AAA; 12 teríték; 5 program; állítható 
magasságú és kivehető felső kosár; 2-4-8 
órás indításkésleltetés; multi-tabletta 
használat; öntisztító szűrőrendszer; 
elektronikus só- és öblítőszerhiány 
kijelzés; vízlágyító rendszer; Sani rinse 
(antibakteriális) program, 30 perces 
gyorsprogram; vízfogyasztás: 12 L (éves: 
3360L); zajszint: 46 dbA

139 900.-

aDg 7900

Teljesen integrálható kivitel; AAA; 12 
teríték; 4 program; állítható magasságú 
felső kosár; öntisztító szűrőrendszer; me-
chanikus só- és öblítőszerhiány kijelzés; 
elektronikus belső és külső vízkifolyás 
elleni védelem; vízlágyító rendszer; 
programok: féltöltet program; 30 perces 
gyorsprogram; vízfogyasztás: 15 L (éves: 
4200L); zajszint: 48 dbA

104 900.-

aDg 7430/1 FD

aQUasteaM

6. érzék MaX 
az IgazI aUtoMatIka

M A X

A többszörösen továbbfejlesz-
tett 6. ÉRZÉK automatika leg-
újabb generációja optikai 
szenzorai és egyéb érzékelői 

segítségével a teljes, 40-70 °C-os tarto-
mányban, tud önállóan dönteni, mindig 
az edények jellegének, szennyezettségé-
nek és mennyiségének legmegfelelőbb 
programot kialakítva.

A Whirlpool 
most először a 
gőz fokozott 

tisztító erejét is kihasználja a mosogató-
gépben. A gőz hihetetlenül hatékonyan 
oldja fel a rászáradt szennyeződéseket, 
így az edények tökéletesen tiszták lesz-
nek, és nincs szükség kézi előöblítésre. 
Eltávolítja az edényekről a baktériumo-
kat, így növeli a higiéniát.

+

Szupercsendes 
éjszakai működés

Szupercsendes 
éjszakai működés

6 literes 
vízfelhasználású 
program
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aDg 789aDg 185

Inox; A/A/A; 6. Érzék funkció; 7+1 AutoSensor; Automatikus 
vezérlésű program (50-65 °C); 10 teríték; ÚJ digitális kijelző; 
indításkésleltetés 1-24 h; Sani Rinse (Baktériumölő) opció; 
Maradékidő kijelzés; Multizóna féladagos mosogatás; Állítható 
magasságú és kivehető felsőkosár; Optikai szenzorok; Zajszint 
csak 48 dB; Vízfogyasztás 12 liter; 45 cm széles

144 900.-

aDg 689/3 IX

Inox; A/A/A; 7 program; 9 teríték, elektronikus vezérlés; 
Vízstop-vízkifolyás elleni védelem; indításkésleltetés 1-24 h; 
Elektronikus sóhiány kijelzés; Automatikus vízlágyítás; 45 cm 
széles; Vízfogyasztás: 13 l; 50 dB zajszint

A/A/A; 7 program; 9 teríték; 6 hőfok; digitális kijelző; 1-24 h 
indítákésleltetés; Kondenzációs szárítás; Mechanikus vízstop 
védelem; Állítható magasságú/kivehető felsőkosár; Elektronikus 
só- és öblítőhiány kijelzés; Zajszint: 49 dB;
Vízfogyasztás: 13 liter/0;81 kWh; 45 cm széles

A/A/A; 7+1 AutoSensor; Automata szenzor program (Auto 
55-65 °C); 10 teríték; Digitális kijelző; 35-70 °C; „Sani Rinse” 
(Baktériumölő) opció; 1-24 órás indításkésleltetés; Maradékidő 
kijelzés; Multizóna féladagos mosogatás; Optikai szenzorok; 
Állítható magasságú és kivehető felsőkosár; Zajszint 48 dB; 
Vízfogyasztás: 12 l; 45 cm széles

119 900.-

124 900.- 139 900.-

aDg 4551 IX

Az Ön értékesítô Partnere:

Whirlpool Vevôszolgálat és Márkaszerviz központi hívószám: 06-40-109-109

 1117 Budapest, Bercsényi u. 25. • tel. (36-1) 382-7500, fax: (36-1) 382-7538 • www.whirlpool.hu

Az adatok tájékoztató jellegűek. A műszaki- és árváltoztatás jogát a Whirlpool Magyarország Kft. korlátlanul fenntartja. 
Az esetleges szerkesztési vagy nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!


