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ZÁRUKA
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2020/1

ZDARMAplná
prodloužená

ZÁRUKA
Kupte spotřebič označenýv tomto
letáku logem ZÁRUKA5 LET,
zaregistrujte sepřes www.whirlpool.cz/promo-akce a získejte
PLNOU PRODLOUŽENOU ZÁRUKU NA 5 LET.
Víceinformací a podrobné podmínky akcenaleznete
na stránkách www.whirlpool.cz/promo-akce/zaruka

PRAČKYA SUŠIČKY PŘEDEM PLNĚNÉ SUPREME CARE
FRR12451

JEMNÉPRÁDLO
2:05

Předem plněná pračka

6th Sense
30

1400

h

FSCR12440

BAREVNÝ
DISPLAY
V ČESKÉM
JAZYCE

JEMNÉPRÁDLO
2:05

Předem plněná pračka
spřímým pohonem bubnu

•Technologie 6. SMYSL– automaticky šetří
spotřebu vody, energie ačasu
•6th SenseLive– ovládání přesmobilní aplikaci
•Precision Dose– automatické dávkování
pracího prášku
•ZENTechnologie – přímý pohon bubnu,
nejnižší hlučnost praní
•FreshCare– provzdušnění prádla až 6 hodin
po skončení praní
•23 programů + přídavné funkce
• Max. odstřeďování: 1400 ot./min.
•Roční spotřebaenergie/vody: 140 kWh/12400 l
•Hlučnost při praní/odstřeďování:54/73 db
•Rozměry (v x šx h): 850 x 595 x 720 mm

6th Sense
30

1400

h

DISPLAY
V ČESKÉM
JAZYCE

•Intuitivní dotykové ovládání
• 6th SenseLive –ovládání přesWIFI
•AutoDose–automatickédávkovánípracíhoprášku
•FreshCare– provzdušnění prádla po konci
pracího cyklu
•ZENTechnologie – přímý pohon bubnu,
nejnižší hlučnost praní
•1400 ot./min,12 základních programů,
ovládání přesWi-Fi
•Spotřeba energie: 110 kWh/rok
•Spotřebavody:11 900 l/rok
•Hlučnost při praní/odstřeďování:48/70 dB
•Rozměry (vxšxh): 850 x595 x 640 mm

MOTOR

ZÁRUKA

MOTOR

ZÁRUKA
LET ZÁRUKA

LET ZÁRUKA

33 290 Kč
28 990 Kč

FSCR10432

28 690 Kč
24 990Kč

STU 92E EU

JEMNÉPRÁDLO
2:05

Předem plněná pračka
spřímým pohonem bubnu

Kondenzační sušička
stepelným čerpadlem
•Intuitivní dotykové ovládání
• Technologie6. SMYSL–automaticky
přizpůsobí spotřebu vody,energie ačasu
• FreshCare–provzdušnění prádla po konci
pracího cyklu
•ZENTechnologie – přímý pohon bubnu,
nejnižší hlučnost praní
•1400 ot./min,12 základních programů
•Spotřeba energie: 119 kWh/rok
•Spotřebavody:9200 l/rok
•Hlučnost při praní/odstřeďování:48/68 dB
•Rozměry (vxšxh): 850 x595 x 640 mm

6th Sense
30

1400

h

DISPLAY
V ČESKÉM
JAZYCE

• Technologie6. SMYSL–snímá vlhkost prádla
aautomaticky sepřizpůsobuje
• FreshCare–svěžía nepomačkané prádlo
až6 hodin po skončení sušení
• 3Dry technologie – rovnoměrná a přesná
distribuce vzduchu k sušení
• Woolmarkblue – šetrné sušenívlněného prádla
i soznačením„pro ruční praní“
• BPMSenseInverter– tichý a úsporný motor
•17 programů + přídavné funkce
•Třída účinnosti kondenzace: B
• Spotřeba energie sušení:258 kWh/rok
• Hlučnost sušení:64 db
• Rozměry(v x šx h): 849 x 595 x 649 mm

ZÁRUKA
MOTOR

MOTOR

LET ZÁRUKA

LET ZÁRUKA

ZÁRUKA

22 390 Kč
19 490 Kč
2

21 290 Kč
18 490Kč

FSCR90423

STU 92X EU

Předem plněná pračka
spřímým pohonem bubnu

JEMNÉPRÁDLO
2:05

Kondenzační sušička
stepelným čerpadlem

6th Sense
30

• Technologie6. SMYSL–automaticky
přizpůsobí spotřebu vody, energie ačasu
• FreshCare–provzdušnění prádla po konci
pracího cyklu
•ZENTechnologie – přímý pohon bubnu,
nejnižší hlučnost praní
•1400 ot./min, 10 základníchprogramů
•Spotřeba energie: 174 kWh/rok
•Spotřebavody:10800 l/rok
•Hlučnost při praní/odstřeďování:49/69 dB
•Rozměry (vxšxh): 850 x595 x 640 mm

1400

h

DISPLAY
V ČESKÉM
JAZYCE

• Technologie6. SMYSL–snímá vlhkost prádla
aautomaticky sepřizpůsobuje
• FreshCare–svěžía nepomačkané prádlo
až6 hodin po skončení sušení
• 3Dry technologie – rovnoměrná a přesná
distribuce vzduchu k sušení
• Woolmarkblue – šetrné sušenívlněného prádla
i soznačením„pro ruční praní“
• BPMSenseInverter– tichý a úsporný motor
•17 programů + přídavné funkce
•Třída účinnosti kondenzace: B
• Spotřeba energie sušení:258 kWh/rok
• Hlučnost sušení:64 db
• Rozměry(v x šx h): 849 x 595 x 649 mm

ZÁRUKA
MOTOR

MOTOR

LET ZÁRUKA

LET ZÁRUKA

ZÁRUKA

20 090 Kč
17 490 Kč

FSCR80423

21 290 Kč
18 490Kč

NOVINKA

STU 83X EU

JEMNÉPRÁDLO
2:05

Předem plněná pračka
spřímým pohonem bubnu

Kondenzační sušička
stepelným čerpadlem
• Technologie6. SMYSL–automaticky
přizpůsobí spotřebu vody,energie ačasu
• FreshCare–provzdušnění prádla po konci
pracího cyklu
•ZENTechnologie – přímý pohon bubnu,
nejnižší hlučnost praní
•1400 ot./min, 12 základníchprogramů
•Spotřeba energie: 177 kWh/rok
•Spotřebavody:9900 l/rok
•Hlučnost při praní/odstřeďování:49/69 dB
•Rozměry (vxšxh): 850 x 595 x 610 mm

MOTOR

6th Sense
30

1400

h

DISPLAY
V ČESKÉM
JAZYCE

•Technologie 6. SMYSL–snímá vlhkost prádla
aautomaticky sepřizpůsobuje
• FreshCare–svěžía nepomačkané prádlo
až6 hodin po skončení sušení
•3Dry technologie – rovnoměrná a přesná
distribuce vzduchu k sušení
•Woolmark blue – šetrné sušenívlněného prádla
i soznačením „pro ruční praní“
•BPM SenseInverter– tichý a úsporný motor
•17 programů + přídavné funkce
•Třída účinnosti kondenzace: A
•Spotřeba energie sušení:175 kWh/rok
• Hlučnost sušení: 62 db
•Rozměry (v x šx h): 849 x 595 x 649 mm

ZÁRUKA

MOTOR

ZÁRUKA
LET ZÁRUKA

LET ZÁRUKA

18 990 Kč
16 490 Kč

21 290 Kč
18 490Kč

NOVINKA

STU 83E EU

JEMNÉPRÁDLO
2:05

Kondenzační sušička
stepelným čerpadlem

6th Sense
30

1400

h

DISPLAY
V ČESKÉM
JAZYCE

•Technologie 6. SMYSL–snímá vlhkost prádla
aautomaticky sepřizpůsobuje
• FreshCare–svěžía nepomačkané prádlo
až6 hodin po skončení sušení
•3Dry technologie – rovnoměrná a přesná
distribuce vzduchu k sušení
•Woolmark blue – šetrné sušenívlněného prádla
i soznačením „pro ruční praní“
•BPM SenseInverter– tichý a úsporný motor
•17 programů + přídavné funkce
•Třída účinnosti kondenzace: A
•Spotřeba energie sušení:175 kWh/rok
• Hlučnost sušení: 62 db
•Rozměry (v x šx h): 849 x 595 x 649 mm

3Dry
Jemnénebo intenzivní sušenídle zvoleného typu prádla.
Vzduch do sušičkypřichází zněkolika směrů a díky
speciálnímutvaru bubnu proudí rovnoměrně mezi
prádlem a bubnem pračky.

ZÁRUKA

MOTOR

LET ZÁRUKA

NOVINKA

21 290 Kč
18 490 Kč
3

PRAČKYA SUŠIČKY PŘEDEM PLNĚNÉ FRESHCARE+
FWD91496WS EU

JEMNÉPRÁDLO
2:05

Předem plněná pračka

6th Sense
30

1400

h

DISPLAY
V ČESKÉM
JAZYCE

FT M22 9X2S EU
Kondenzační sušička
stepelným čerpadlem

•Technologie 6. SMYSL–automaticky
přizpůsobí spotřebu vody,energie ačasu
• FreshCare+–svěžíprádlo díky síle páry
až6 hodin po skončenípraní
• Barevné15° – program péče o barevné prádlo
•Clean+–upravíprogrampodleznečištěníprádla
• BPMSenseInverter– tichý a úsporný motor
•1400 ot./min, 14 základníchprogramů
•Spotřeba energie: 137 kWh/rok
•Spotřebavody:11900 l/rok
•Hlučnost při praní/odstřeďování:52/79 dB
•Rozměry (vxšxh): 845 x595 x 630 mm

MOTOR

ZÁRUKA

•Technologie 6. SMYSL–snímá vlhkost prádla
aautomaticky sepřizpůsobuje
• FreshCare– svěží a nepomačkané prádlo
až6 hodin po skončení sušení
•Woolmark blue – šetrné sušení vlněného prádla
i soznačením „pro ruční praní“
• BPMSenseInverter– tichý a úsporný motor
• 15 programů + přídavné funkce
•Jednoduché čištění filtru ve 3krocích
• Třídaúčinnosti kondenzace: B
• Spotřeba energie sušení:258 kWh/rok
• Hlučnost sušení: 64 db
• Rozměry(v x šx h): 845 x 595 x 649 mm

MOTOR

ZÁRUKA

LET ZÁRUKA

LET ZÁRUKA

13 790 Kč
11 990 Kč

FWD91496BV EE

JEMNÉPRÁDLO
2:05

Předem plněná pračka

th

6 Sense
30

1400

h

DISPLAY
V ČESKÉM
JAZYCE

NOVINKA

FTM22 9X2B EU
Kondenzační sušička
stepelným čerpadlem

•Technologie 6. SMYSL– automaticky šetří
spotřebu vody, energie ačasu
• FreshCare+– svěží prádlo díky síle páry
až6 hodin po skončenípraní
• Parnípraní –2 speciální programy pro praní
spárou
• BPMSenseInverter– tichý a úsporný motor
• Ovládací menu v českém jazyce
• 16 programů + přídavné funkce
• Max.odstřeďování: 1400 ot./min.
•Roční spotřebaenergie/vody: 152 kWh/12350 l
•Hlučnost při praní/odstřeďování:52/78 db
• Rozměry(v x šx h): 845 x 595 x 630 mm

MOTOR

ZÁRUKA

•Technologie 6. SMYSL–snímá vlhkost prádla
aautomaticky sepřizpůsobuje
• FreshCare– svěží a nepomačkané prádlo
až6 hodin po skončení sušení
•Woolmark blue – šetrné sušení vlněného prádla
i soznačením „pro ruční praní“
• BPMSenseInverter– tichý a úsporný motor
• 15 programů + přídavné funkce
•Jednoduché čištění filtru ve 3krocích
• Třídaúčinnosti kondenzace: B
• Spotřeba energie sušení:258 kWh/rok
• Hlučnost sušení: 64 db
• Rozměry(v x šx h): 845 x 595 x 649 mm

MOTOR

ZÁRUKA

LET ZÁRUKA

LET ZÁRUKA

14 890 Kč
12 990 Kč

FWD81284WC EE

JEMNÉPRÁDLO
2:05

Předem plněná pračka

6th Sense
30

1400

h

DISPLAY
V ČESKÉM
JAZYCE

•Technologie 6. SMYSL–automaticky
přizpůsobí spotřebu vody,energie ačasu
• FreshCare+–svěžíprádlo díky síle páry
až6 hodin po skončenípraní
• Barevné15° - program péče o barevné prádlo
•Clean+ –upravíprogrampodleznečištěníprádla
•CIM motor –tichý aúsporný indukční motor
•1200 ot./min, 14 základníchprogramů
•Spotřeba energie: 177 kWh/rok
•Spotřebavody:11650 l/rok
•Hlučnost při praní/odstřeďování:52/79 dB
•Rozměry (vxšxh): 845 x 595 x 630 mm

MOTOR

LET ZÁRUKA

13 790 Kč
11 990 Kč
4

18 390 Kč
15 990 Kč

NOVINKA

18 390 Kč
15 990 Kč

Woolmark
Delikátní proces sušeníjemného prádla, které je určeno jen
k ručnímu praní. Speciálnírotace a povrch bubnu a žeber
pomáhá minimalizovat tření a plstění vláken.Cyklusbyl testován
a schválen společností Woolmark®.

FWG81496B CS
Předem plněná pračka

FTM22 8X3B EU

ČESKÝ
POPISEK
OVLÁDACÍHO
PANELU

Kondenzační sušička
stepelným čerpadlem

•Technologie 6. SMYSL–automaticky
přizpůsobí spotřebu vody,energie ačasu
• FreshCare+– svěží prádlo díky síle páry
až6 hodin po skončenípraní
• Barevné15° – program péče o barevné prádlo
•Clean+–upravíprogrampodleznečištěníprádla
• BPMSenseInverter– tichý a úsporný motor
•1400 ot./min., 14 základníchprogramů
• Spotřeba energie: 177 kWh/rok
•Spotřebavody:11650 l/rok
•Hlučnost při praní/odstřeďování:52/79 dB
• Rozměry(vxšxh): 845 x595 x 630 mm

MOTOR

ZÁRUKA

•Technologie 6. SMYSL–snímá vlhkost prádla
aautomaticky sepřizpůsobuje
• FreshCare– svěží a nepomačkané prádlo
až6 hodin po skončení sušení
•Woolmark blue – šetrné sušení vlněného prádla
i soznačením „pro ruční praní“
• BPMSenseInverter– tichý a úsporný motor
• 15 programů + přídavné funkce
•Jednoduché čištění filtru ve 3krocích
• Třídaúčinnosti kondenzace: A
• Spotřeba energie sušení:175 kWh/rok
• Hlučnost sušení: 64 db
• Rozměry(v x šx h): 845 x 595 x 649 mm

MOTOR

ZÁRUKA

LET ZÁRUKA

13 790 Kč
11 990 Kč

MEZIKUSY MEZI PRAČKYA SUŠIČKY

LET ZÁRUKA

18 390 Kč
15 990 Kč

NOVINKA

FWF71483B CS
Předem plněná pračka

ČESKÝ
POPISEK
OVLÁDACÍHO
PANELU

SKS101(484000008436)
•kompatibilní sevšemi spotřebiči Whirlpool
o rozměrech 60x60cm, vč.police

•Technologie 6. SMYSL–automaticky
přizpůsobí spotřebu vody,energie ačasu
• FreshCare– svěží prádlo díky síle páry
až6 hodin po skončenípraní
• Barevné15° – program péče o barevné prádlo
•Clean+–upravíprogrampodleznečištěníprádla
•CIM motor –tichý aúsporný indukční motor
•1400 ot./min., 14 základníchprogramů
•Spotřeba energie: 174 kWh/rok
•Spotřebavody: 10840 l/rok
•Hlučnost při praní/odstřeďování:51/81 dB
•Rozměry (vxšxh): 845 x 595 x 575 mm

1 855 Kč

SKP101 (484000008545)

MOTOR

•kompatibilní sevšemi spotřebiči Whirlpool
o rozměrech 60x60 cm, 2v1 (police nebo věšák)

LET ZÁRUKA

12 590 Kč
10 990 Kč

2 400 Kč

FWG71284WCV CS
Předem plněná pračka

FWL61083B CS

ČESKÝ
POPISEK
OVLÁDACÍHO
PANELU

Předem plněná pračka

•Technologie 6. SMYSL–automaticky
přizpůsobí spotřebu vody,energie ačasu
• FreshCare– svěží prádlo díky síle páry
až6 hodin po skončenípraní
• Barevné15° – program péče o barevné prádlo
•Clean+–upravíprogrampodleznečištěníprádla
•CIM motor –tichý aúsporný indukční motor
•1200 ot./min., 14 základníchprogramů
• Spotřeba energie: 157 kWh/rok
•Spotřebavody:10840 l/rok
•Hlučnost při praní/odstřeďování:51/82 dB
•Rozměry (vxšxh): 845 x 595 x 575 mm

ČESKÝ
POPISEK
OVLÁDACÍHO
PANELU

•Technologie 6. SMYSL– automaticky šetří
spotřebu vody, energie ačasu
• FreshCare+– svěží prádlo díky síle páry
až6 hodin po skončenípraní
• Barevné15° – program péče o barevné prádlo
• Clean+ – přizpůsobuje prací cyklusúrovni
znečištění prádla
• 14 programů + přídavné funkce
•CIM motor –tichý aúsporný indukční motor
• LEDkontrolky
• Max.odstřeďování: 1000 ot./min.
•Roční spotřebaenergie/vody: 153 kWh/9100 l
•Hlučnost při praní/odstřeďování:51/78 db
• Rozměry(v x šx h): 845 x 595 x 575 mm

MOTOR

MOTOR

LET ZÁRUKA

LET ZÁRUKA

12 590 Kč
10 990 Kč

11 490 Kč
9 990 Kč
5

PRAČKYA SUŠIČKY PŘEDEM PLNĚNÉ FRESHCARE+

DISPLAY
V ČESKÉM
JAZYCE

JEMNÉPRÁDLO
2:05
6th Sense

FWSD81283BV EE

JEMNÉPRÁDLO
2:05

Předem plněná pračka

6th Sense
30

1400

h

DISPLAY
V ČESKÉM
JAZYCE

FWSD81283WCV CS
Předem plněná pračka

• Technologie6. SMYSL–automaticky šetří
spotřebu vody, energie ačasu
• FreshCare+–svěžíprádlo díky síle páry
až6 hodin po skončenípraní
• Barevné15° – program péče o barevné prádlo
•Clean+ –upravíprogrampodleznečištěníprádla
• Parnípraní –2 speciální programy pro praní
spárou
•CIM motor –tichý aúsporný indukční motor
•16 programů + přídavné funkce
• Max.odstřeďování: 1200 ot./min.
• Ročníspotřebaenergie/vody:196 kWh/11465 l
•Hlučnost při praní/odstřeďování:55/83 db
• Rozměry(v x šx h): 837 x 595 x 475 mm

30

1400

h

ČESKÝ
POPISEK
OVLÁDACÍHO
PANELU

• Technologie6. SMYSL–automaticky
přizpůsobí spotřebu vody,energie ačasu
• FreshCare+–svěžíprádlo díky síle páry
až6 hodin po skončenípraní
• Parnípraní –2 speciální programy pro praní
spárou
•CIM motor –tichý aúsporný indukční motor
• Barevné15° – program péče o barevné prádlo
•Clean+ –upravíprogrampodleznečištěníprádla
•1200 ot./min., 16 základních programů
• Spotřeba energie: 196 kWh/rok
•Spotřebavody:11465 l/rok
•Hlučnost při praní/odstřeďování:55/83 dB
•Rozměry (vxšxh): 837 x 595 x 435 mm

MOTOR

ZÁRUKA

MOTOR

ZÁRUKA
LET ZÁRUKA

LET ZÁRUKA

13 790 Kč
11 990 Kč

FWSG71283BV CS
Předem plněná pračka

13 790 Kč
11 990 Kč

FWSD71283WCV EU

ČESKÝ
POPISEK
OVLÁDACÍHO
PANELU

JEMNÉPRÁDLO
2:05

Předem plněná pračka

• Technologie6. SMYSL–automaticky
přizpůsobí spotřebu vody,energie ačasu
• FreshCare+–svěžíprádlo díky síle páry
až6 hodin po skončenípraní
• Parnípraní –2 speciální programy pro praní
spárou
•CIM motor –tichý aúsporný indukční motor
• Barevné15° – program péče o barevné prádlo
•Clean+ –upravíprogrampodleznečištěníprádla
•1200 ot./min, 14 základníchprogramů
•Spotřeba energie: 175 kWh/rok
•Spotřebavody:10670 l/rok
•Hlučnost při praní/odstřeďování:54/79 dB
•Rozměry (vxšxh): 837 x 595 x 435 mm

th

6 Sense
30

1400

h

• Technologie6. SMYSL–automaticky
přizpůsobí spotřebu vody,energie ačasu
• FreshCare+–svěžíprádlo díky síle páry
až6 hodin po skončenípraní
• Parnípraní –2 speciální programy pro praní
spárou
•CIM motor –tichý aúsporný indukční motor
• Barevné15° – program péče o barevné prádlo
•Clean+ –upravíprogrampodleznečištěníprádla
•1200 ot./min., 16 základníchprogramů
•Spotřeba energie: 175 kWh/rok
•Spotřebavody: 10670 l/rok
•Hlučnost při praní/odstřeďování:54/79 dB
•Rozměry (vxšxh): 837 x 595 x 435 mm

MOTOR

MOTOR

LET ZÁRUKA

LET ZÁRUKA

12 590 Kč
10 990 Kč

13 190 Kč
11 490 Kč

FWSG71283W EU

FWSG61083BV CS

Předem plněná pračka

Předem plněná pračka
• Technologie6. SMYSL–automaticky
přizpůsobí spotřebu vody,energie ačasu
• FreshCare+–svěžíprádlo díky síle páry
až6 hodin po skončenípraní
•CIM motor –tichý aúsporný indukční motor
• Barevné15° – program péče o barevné prádlo
•Clean+ –upravíprogrampodleznečištěníprádla
•1200 ot./min, 14 základníchprogramů
•Spotřeba energie: 175 kWh/rok
•Spotřebavody:10670 l/rok
•Hlučnost při praní/odstřeďování:54/79 dB
•Rozměry (vxšxh): 837 x 595 x 435 mm

ČESKÝ
POPISEK
OVLÁDACÍHO
PANELU

• Technologie6. SMYSL–automaticky šetří
spotřebu vody, energie ačasu
• FreshCare+–svěžíprádlo díky síle páry
až6 hodin po skončenípraní
• CIMmotor – tichý a úsporný indukční motor
• Barevné15° – program péče o barevné prádlo
•Clean+ –upravíprogrampodleznečištěníprádla
• Parnípraní –2 speciální programy pro praní
spárou
•14 programů + přídavné funkce
• Max.odstřeďování: 1000 ot./min.
• Ročníspotřebaenergie/vody: 153 kWh/9100 l
•Hlučnost při praní/odstřeďování:60/80 db
• Rozměry(v x šx h): 837 x 595 x 425 mm

MOTOR

MOTOR

LET ZÁRUKA

LET ZÁRUKA

12 090 Kč
10 490 Kč
6

DISPLAY
V ČESKÉM
JAZYCE

11 390 Kč
9 900 Kč

FWDG86148B EU

FWDG97168B EU

Pračka se sušičkou

Pračka se sušičkou
• Technologie6. SMYSL–automaticky šetří
spotřebu vody, energie ačasu
• FreshCare+– svěžía nepomačkané prádlo
až6 hodin po skončení sušení
• SoftMove– speciálnípohyby bubnu spéčí
o každýdruh prádla
•CIM motor –tichý aúsporný indukční motor
•17 programů + přídavné funkce
• Max.odstřeďování: 1400 ot./min.
• Spotřebaenergie praní/praní+sušení:
1,04/5,44 kWh/rok
•Hlučnost při praní/sušení/odstřeďování:
55/61/81 db
• Rozměry(v x šx h): 850 x 595 x 540 mm

• Technologie6. SMYSL–automaticky šetří
spotřebu vody, energie ačasu
• FreshCare+– svěží a nepomačkané prádlo
až6 hodin po skončení sušení
• SoftMove– speciálnípohyby bubnu spéčí
o každýdruh prádla
•CIM motor –tichý aúsporný indukční motor
•17 programů + přídavné funkce
• Max.odstřeďování: 1600 ot./min.
• Spotřebaenergie praní/praní+sušení:
1,23/6,12 kWh/rok
•Hlučnost při praní/sušení/odstřeďování:
53/59/83 db
• Rozměry(v x šx h): 850 x 595 x 605 mm

MOTOR

ZÁRUKA

MOTOR

ZÁRUKA
LET ZÁRUKA

LET ZÁRUKA

17 190 Kč
14 990 Kč

FWDD1071681B EU

JEMNÉPRÁDLO
2:05

Pračka se sušičkou

th

6 Sense
30

1400

h

18 390 Kč
15 990 Kč

FWDD117168WS EU

DISPLAY
V ČESKÉM
JAZYCE

JEMNÉPRÁDLO
2:05

Pračka se sušičkou

• Technologie6. SMYSL–automaticky šetří
spotřebu vody, energie ačasu
• FreshCare+– svěžía nepomačkané prádlo
až6 hodin po skončení sušení
• SoftMove– speciálnípohyby bubnu
•CIM motor –tichý aúsporný indukční motor
•17 programů + přídavné funkce
• Max.odstřeďování: 1600 ot./min.
• Spotřebaenergie praní/praní+sušení:
1,15/6,1 kWh/rok
•Hlučnost při praní/sušení/odstřeďování:
53/59/83 db
• Rozměry(v x šx h): 850 x 595 x 605 mm

th

6 Sense
30

1400

h

DISPLAY
V ČESKÉM
JAZYCE

• Technologie6. SMYSL–automaticky šetří
spotřebu vody, energie ačasu
• FreshCare+– svěží a nepomačkané prádlo
až6 hodin po skončení sušení
• SoftMove – speciální pohyby bubnu
• CIMmotor – tichý a úsporný indukční motor
• 17 programů + přídavné funkce
• Max.odstřeďování: 1600 ot./min.
• Spotřebaenergie praní/praní+sušení:
1,21/7,48 kWh/rok
•Hlučnost při praní/sušení/odstřeďování:
53/59/83 db
• Rozměry(v x šx h): 850 x 595 x 605 mm

MOTOR

ZÁRUKA

MOTOR

ZÁRUKA
LET ZÁRUKA

19 490 Kč
16 990 Kč

LET ZÁRUKA

21 290 Kč
18 490 Kč

SVĚŽÍPRÁDLO
PODOBUAŽ 6 HODIN
POSKONČENÍ CYKLU*

+ Voňavéprádlo
+ Snadnéžehlení**
+ Prádlobez bakterií**
* Fázesjemnými pohyby bubnu sepostará o vašeprádlo uvnitř pračky.
** Fázepáry s jemými pohyby bubnu snižuje pokrčení prádla a redukuje růst bakterií.
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PRAČKYVRCHEM PLNĚNÉ
TDLRS70231

TDLR70230

Vrchem plněná pračka ve stříbrné barvě

Vrchem plněná pračka
• Technologie6. SMYSL–automaticky šetří
spotřebu vody, energie ačasu
• ZENTechnologie– přímý pohon bubnu, nejnižší
hlučnost praní
• FreshCare–provzdušnění prádla až 6 hodin
po skončení praní
• Softopening &StopDoor –jednoduché plnění
i jednou rukou
• Colour15° – pro ochranu barevného prádla
• Max.odstřeďování: 1200 ot./min.
•Spotřeba energie: 174 kWh/rok
•Spotřebavody:8900 l/rok
•Hlučnost při praní/odstřeďování:49/71 dB
•Rozměry (vxšxh): 900 x400 x 600 mm

• Technologie6. SMYSL–automaticky šetří
spotřebu vody, energie ačasu
• ZENTechnologie– přímý pohon bubnu, nejnižší
hlučnost praní
• FreshCare–provzdušnění prádla až 6 hodin
po skončení praní
• Softopening &StopDoor –jednoduché plnění
i jednou rukou
• Colour15° – pro ochranu barevného prádla
•14 programů + přídavné funkce
• Max.odstřeďování: 1200 ot./min.
• Ročníspotřebaenergie/vody: 174 kWh/8900 l
•Hlučnost při praní/odstřeďování:51/72 db
• Rozměry(v x šx h): 900 x 400 x 600 mm

MOTOR

ZÁRUKA

MOTOR

ZÁRUKA
LET ZÁRUKA

LET ZÁRUKA

17 190 Kč
14 990 Kč

15 490 Kč
13 490 Kč

TDLR70220

TDLR60230

Vrchem plněná pračka

Vrchem plněná pračka
• Technologie6. SMYSL–automaticky šetří
spotřebu vody, energie ačasu
• ZENTechnologie– přímý pohon bubnu, nejnižší
hlučnost praní
• FreshCare–provzdušnění prádla až 6 hodin
po skončení praní
• Softopening &StopDoor –jednoduché plnění
i jednou rukou
• Colour15° – pro ochranu barevného prádla
•1200 ot./min, 14 základníchprogramů
•Spotřeba energie: 137 kWh/rok
•Spotřebavody:8500 l/rok
•Hlučnost při praní/odstřeďování:51/72 dB
•Rozměry (vxšxh): 900 x400 x 600 mm

• Technologie6. SMYSL–automaticky šetří
spotřebu vody, energie ačasu
• FreshCare–provzdušnění prádla až 6 hodin
po skončení praní
•1200 ot./min, 14 základníchprogramů
• BPMSenseInverter– tichý a úsporný motor
• Softopening &StopDoor –jednoduché plnění
i jednou rukou
• Colour15° – pro ochranu barevného prádla
•Spotřeba energie: 174 kWh/rok
•Spotřebavody:8900 l/rok
•Hlučnost při praní/odstřeďování:54/76 dB
•Rozměry (vxšxh): 900 x400 x 600 mm

MOTOR

MOTOR

LET ZÁRUKA

LET ZÁRUKA

14 390 Kč
12 490 Kč

14 390 Kč
12 490 Kč

TDLR65220

TDLR60210 CS

Vrchem plněná pračka

Vrchem plněná pračka
• Technologie6. SMYSL–automaticky šetří
spotřebu vody, energie ačasu
• FreshCare–funkcezabezpečujesvěžest prádla6 hodin
po skončenípraní.Pomaléotáčeníbubnu aktivujevůni
prádlaasnižujetvorbu záhybů pro snadnějšížehlení.
•1200 ot./min, 14 základníchprogramů
• BPMSenseInverter– tichý a úsporný motor
• Softopening – snadnéatiché otevírání bubnu
•Spotřeba energie: 129 kWh/rok
•Spotřebavody:8900 l/rok
•Hlučnost při praní/odstřeďování:54/76 dB
•Rozměry (vxšxh): 900 x400 x 600 mm
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ČESKÝ
POPISEK
OVLÁDACÍHO
PANELU

• Technologie6. SMYSL–automaticky šetří
spotřebu vody, energie ačasu
• FreshCare–funkcezabezpečujesvěžest prádla6 hodin
po skončenípraní.Pomaléotáčeníbubnu aktivujevůni
prádlaasnižujetvorbu záhybů pro snadnějšížehlení.
•1200 ot./min, 9 základníchprogramů
• Softopening – snadnéatiché otevírání bubnu
•Spotřeba energie: 147 kWh/rok
•Spotřebavody:8800 l/rok
•Hlučnost při praní/odstřeďování:59/76 dB
•Rozměry (vxšxh): 900 x400 x 600 mm

MOTOR

MOTOR

LET ZÁRUKA

LET ZÁRUKA

13 790 Kč
11 990 Kč

11 490 Kč
9 990 Kč

CHLADNIČKY
W9 931D IX

W9 821D OXH

Volně stojící chladnička Dual No Frost

Volně stojící chladnička Dual No Frost

•Energetickátřída: A+++
•Dual No Frost– pokročilý beznámrazový systém
v chladničce i mrazničce
•Nový externí displej – pro ještě snadnější ovládání
funkcí
•Technologie 6. SMYSL–udržuje potraviny déle čerstvé
•Elektronické ovládání
•Využitelný objem chlad./mraz:252/97 l
•Spotřeba energie: 181 kWh/rok;0,495 kWh/24h
•Hlučnost: 39 dB– extra tichá
•Provedení: nerez
•Rozměry (v x šx h): 2011 x 595 x 655 mm

•Energetická třída: A++
•Dual No Frost– pokročilý beznámrazový systém
v chladničce i mrazničce
•Nový externí displej – pro ještě snadnější ovládání
funkcí
•Technologie 6. SMYSL– udržuje potraviny déle čerstvé
•Elektronické ovládání
•Využitelný objem chlad./mraz:221/97 l
•Spotřeba energie: 262 kWh/rok;0,717 kWh/24h
•Hlučnost:42 dB
•Provedení: nerez
•Rozměry (v x šx h): 1888 x 595 x 688mm

KOMPRESOR

ZÁRUKA

KOMPRESOR

ZÁRUKA
LET ZÁRUKA

NOVINKA

LET ZÁRUKA

22 990 Kč
19 990 Kč

NOVINKA

20 690 Kč
17 990 Kč

W9 931D KS

W9 931D BH

Kombinovaná chladnička stechnologií Dual NoFrost

Kombinovaná chladnička stechnologií Dual NoFrost

•6. SMYSLDualNoFrost– beznámrazová technologie
sedvěmi nezávislými okruhy chlazení zvlášťpro
chladničku azvlášť pro mrazničku, regulace vlhkosti
v chladničce
•Multiflow – rovnoměrnádistribuce vzduchu
avlhkosti v chladničce
• FreshBox+–speciální zásuvka na ovoce a zeleninu
+ FreshPadpodložka
•FreshBox0°– zásuvkasnízkou teplotou
•Elektronické ovládání, externí displej, LEDosvětlení
•Využitelný objem/chlad.+mraz.: 348 l/251 + 97 l
• Hlučnost: 39 dB
•Provedení: černá nerez
•Rozměry (v x šx h): 2011 x 596 x 655 mm

•6. SMYSLDualNoFrost– beznámrazová technologie
sedvěma nezávislými okruhy chlazení zvlášťpro
chladničku azvlášť pro mrazničku, regulace vlhkosti
v chladničce
•Multiflow – rovnoměrnádistribuce vzduchu
avlhkosti v chladničce
• FreshBox+– speciální zásuvka na ovoce a zeleninu
+ FreshPadpodložka
•FreshBox0°– zásuvkasnízkou teplotou
•Elektronické ovládání, externí displej, LEDosvětlení
•Využitelný objem/chlad.+mraz.: 348 l/251 + 97 l
• Hlučnost: 39 dB
• Provedení: bronz
•Rozměry (v x šx h): 2011 x 596 x 655 mm

KOMPRESOR

ZÁRUKA

KOMPRESOR

ZÁRUKA
LET ZÁRUKA

NOVINKA

LET ZÁRUKA

23 590 Kč
20 490 Kč

NOVINKA

24 690 Kč
21 490 Kč

W7 831A W H

W7 831T MX

Kombinovaná chladnička stechnologií Total NoFrost

Kombinovaná chladnička stechnologií Total NoFrost

•Technologie 6. SMYSL–udržuje potraviny déle čerstvé
• Elektronické ovládání, externí displej, LEDosvětlení
• TotalNoFrost– beznámrazovátechnologie
v chladničce i mrazničce
•Multiflow – rovnoměrnádistribuce vzduchu
avlhkosti v chladničce
• FreshBox+–speciální zásuvka na ovoce a zeleninu
• FreshBox0°–zásuvka snízkou teplotou
•Využitelný objem /chlad.+mraz.:338 l/234 + 104 l
• Hlučnost: 37dB
• Provedení:bílá
• Rozměry(v x šx h): 1890 x 596 x 677mm

•Technologie 6. SMYSL– udržuje potraviny déle čerstvé
• Elektronické ovládání, externí displej, LEDosvětlení
• TotalNoFrost– beznámrazovátechnologie
v chladničce i mrazničce
•Multiflow – rovnoměrnádistribuce vzduchu
avlhkosti v chladničce
• FreshBox+–speciální zásuvka na ovoce a zeleninu
• FreshBox0°–zásuvka snízkou teplotou
•Využitelný objem /chlad.+mraz.:338 l/234 + 104 l
• Hlučnost: 37dB
• Provedení:zrcadlový nerez
• Rozměry(v x šx h): 1890 x 596 x 677mm

KOMPRESOR

ZÁRUKA

KOMPRESOR

ZÁRUKA
LET ZÁRUKA

NOVINKA

18 990 Kč
16 490 Kč

LET ZÁRUKA

NOVINKA

21 290 Kč
18 490 Kč
9

CHLADNIČKY
W7 931T W

W7 931T OXH

Kombinovaná chladnička stechnologií Total NoFrost

Kombinovaná chladnička stechnologií Total NoFrost

•Technologie 6. SMYSL–udržuje potraviny déle čerstvé
• Elektronické ovládání, externí displej, LEDosvětlení
•Total No Frost– pokročilý beznámrazový systém
v chladničce i mrazničce
• Multiflow – rovnoměrná distribuce vzduchu
avlhkosti v chladničce
• FreshBox+–speciální zásuvka na ovoce a zeleninu
• FreshBox0°–zásuvka snízkou teplotou
•Využitelný objem /chlad.+mraz.:368 l/264 + 104 l
• Hlučnost: 37dB
• Provedení:bílá
• Rozměry(v x šx h): 2010 x 596 x 677mm

NOVINKA

•Technologie 6. SMYSL–udržuje potraviny déle čerstvé
• Elektronické ovládání, externí displej, LEDosvětlení
•Total No Frost– pokročilý beznámrazový systém
v chladničce i mrazničce
• Multiflow – rovnoměrná distribuce vzduchu
avlhkosti v chladničce
• FreshBox+–speciální zásuvka na ovoce a zeleninu
• FreshBox0°–zásuvka snízkou teplotou
•Využitelný objem /chlad.+mraz.:368 l/264 + 104 l
• Hlučnost: 37dB
• Provedení: nerez
• Rozměry(v x šx h): 2010 x 596 x 677mm

KOMPRESOR

KOMPRESOR

LET ZÁRUKA

LET ZÁRUKA

20 090 Kč
17 490 Kč

NOVINKA

22 390 Kč
19 490 Kč

W7 821O K
Kombinovaná chladnička stechnologií Total NoFrost
•Technologie 6. SMYSL–udržuje potraviny déle čerstvé
• Elektronické ovládání, externí displej, LEDosvětlení
•Total No Frost– pokročilý beznámrazový systém
v chladničce i mrazničce
• Multiflow – rovnoměrná distribuce vzduchu
avlhkosti v chladničce
• FreshBox+–speciální zásuvka na ovoce a zeleninu
• FreshBox0°–zásuvka snízkou teplotou
•Využitelný objem /chlad.+mraz.:338 l/234 + 104 l
• Hlučnost: 40dB
• Provedení:černá
• Rozměry(v x šx h): 1890 x 596 x 677mm

Total NoFrost
Beznámrazovýsystém chlazení
– žádné odmrazování
Jeden okruh chlazení,
kdy je studený vzduch
z mrazničky přiváděn
ventilátorem do chladničky

KOMPRESOR

LET ZÁRUKA

NOVINKA

W5 921CW

W5 921E OX

Kombinovaná chladnička stechnologií LessFrost

Kombinovaná chladnička stechnologií LessFrost

•Technologie 6. SMYSL–udržuje potraviny déle čerstvé
• Elektronické ovládání, LEDosvětlení
• LessFrost–nízkonámrazová technologie chlazení
v mrazničce
• FreshBox+–speciální zásuvka na ovoce a zeleninu
•Využitelný objem /chlad.+mraz.:371 l/260 + 111 l
• Hlučnost: 39dB
• Provedení:bílá
• Rozměry(v x šx h): 2010 x 601 x 729mm

NOVINKA
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17 190 Kč
14 990 Kč

•Technologie 6. SMYSL–udržuje potraviny déle čerstvé
• Elektronické ovládání, LEDosvětlení
• LessFrost–nízkonámrazová technologie chlazení
v mrazničce
• StopFrost– akumulační deska námrazy v mrazničce
• FreshBox+–speciální zásuvka na ovoce a zeleninu
•Využitelný objem /chlad.+mraz.:372 l/261 + 111 l
• Hlučnost: 39dB
• Provedení: nerez
• Rozměry(v x šx h): 2010 x 601 x 729mm

KOMPRESOR

KOMPRESOR

LET ZÁRUKA

LET ZÁRUKA

13 690 Kč
11 890 Kč

NOVINKA

13 690 Kč
11 890 Kč

BTNF 5323 OX,W

BTNF 5012 OX

Volně stojící chladnička Total No Frost

Volně stojící chladnička Total No Frost

70 cm

70 cm
•Energetickátřída: A+++
•Total No Frost– pokročilý beznámrazový systém
v chladničce i mrazničce
•Technologie 6. SMYSL–udržuje potraviny déle čerstvé
•Elektronické ovládání
•Využitelný objem chlad./mraz:302/148 l
•Spotřeba energie: 219 kWh/rok;0,6 kWh/24h
•Hlučnost: 39 dB– extra tichá
• Provedení: nerez (OX),bílá (W)
•Rozměry (v x šx h): 1950 x 700 x 755mm

•Energetická třída: A++
•Total No Frost– pokročilý beznámrazový systém
chladničce i mrazničce
•Technologie 6. SMYSL–udržuje potraviny déle čerstvé
•Elektronické ovládání
•Využitelný objem chlad./mraz:302/148 l
•Spotřeba energie: 328 kWh/rok;0,899 kWh/24h
•Hlučnost: 40 dB
•Provedení: nerez
•Rozměry (v x šx h): 1950 x 700 x 755mm

KOMPRESOR

KOMPRESOR

LET ZÁRUKA

LET ZÁRUKA

25 890 Kč
22 490 Kč

22 390 Kč
19 490 Kč

ZÁRUKA

WQ9 E1L

WQ9 B2L

Čtyřdvéřová chladnička stechnologií Total NoFrost

Čtyřdveřová chladnička stechnologií Total NoFrost
•Technologie 6. SMYSL–udržuje potraviny déle čerstvé
•Elektronické ovládání, externí displej, LEDosvětlení
•Total No Frost– pokročilý beznámrazový systém
v chladničce i mrazničce
• Multiflow – rovnoměrná distribuce vzduchu
avlhkosti v chladničce
• FreshLock–řídí teplotu a vlhkost v chladničce
• FreezeLock– udržuje stabilní teplotu v mrazničce,
chrání potraviny před popálením mrazem
• FlexiFreeze–variabilní nastavení teploty v mrazničce
•Využitelný objem /chlad.+mraz.:591 l/384 + 207 l
• Hlučnost: 37,5dB
• Provedení: nerez
• Rozměry(v x šx h): 1874 x 909 x 698mm

• Energetická třída: A+
•Total No Frost– pokročilý beznámrazový systém
v chladničce i mrazničce
• Externídisplej – pro snadné ovládání funkcí
•Technologie 6. SMYSLFresh/Freeze Lock– neustálá
kontrolateploty.Udržuje potraviny déle čerstvé.
• Elektronické ovládání
•Využitelný objem chlad./mraz:384/207 l
• Spotřeba energie: 485 kWh/rok;1,3 kWh/24h
• Hlučnost: 37 dB– extra tichá
• Provedení: nerez
• Rozměry (v x šx h):
1874 x 909x 698 mm

KOMPRESOR

KOMPRESOR

LET ZÁRUKA

LET ZÁRUKA

34 490 Kč
29 990 Kč

NOVINKA

W84BE72 X

W4D7 AAABC/X C

Velkokapacitní kombinovaná chladnička

Čtyřdveřová chladnička stechnologií Total NoFrost

40 190 Kč
34 990 Kč

84cm

• Elektronické ovládání, LEDosvětlení
•Total No Frost– pokročilý beznámrazový systém
v chladničce i mrazničce
• Multiflow – rovnoměrná distribuce vzduchu
avlhkosti v chladničce
• Zone0° – zásuvkasnízkou teplotou
•Využitelný objem /chlad.+mraz.:402 l/292 + 110 l
• Hlučnost: 40dB
• Provedení: černá (BC), nerez (X C)
• Rozměry(v x šx h): 1955 x 700 x 780mm

• 6. SMYSLDualNoFrost– beznámrazová technologie
sedvěma nezávislými okruhy
•Multiflow – rovnoměrnádistribuce vzduchu
avlhkosti v chladničce
• 2x FreshBox+–speciální zásuvka na ovoce
a zeleninu
• FreshBox0°–zásuvka snízkou teplotou
•Twist Ice – misky na led se zásobníkem
•Využitelný objem/chlad.+mraz.:558 l/396+162 l
• Hlučnost: 44 dB
• Provedení: nerez
• Rozměry(v x šx h): 1860 x 840 x 750 mm

KOMPRESOR

KOMPRESOR

ZÁRUKA

NOVINKA

LET ZÁRUKA

LET ZÁRUKA

28 690 Kč
24 990 Kč

27 590 Kč
23 990 Kč
11

VOLNĚ STOJÍCÍ CHLAZENÍ – OSTATNÍ
SW8 AM2C XR

SW6 AM2Q W

Volně stojící monoklimatická chladnička

Volně stojící chladnička

• Energetickátřída: A++
• Technologie 6. SMYSLFreshControl –neustálá
kontrolateploty.Udržuje potraviny déle čerstvé
• Elektronické ovládání
•Využitelný objem chlad.:363 l
• Spotřeba energie: 114 kWh/rok;0,312 kWh/24h
• Hlučnost: 38 dB– extra tichá
• Provedení: nerez
• Rozměry(v x šx h): 1875 x 595 x 630mm

• Energetickátřída: A++
• Technologie 6. SMYSLFreshControl –neustálá
kontrolateploty.Udržuje potraviny déle čerstvé
• Elektronické ovládání
•Využitelný objem chlad.:318 l
• Spotřeba energie: 110 kWh/rok;0,301 kWh/24h
• Hlučnost: 38 dB– extra tichá
• Provedení:bílá
• Rozměry(v x šx h): 1670 x 595 x 645mm

18 390 Kč
15 990 Kč

NOVINKA

14 890 Kč
12 990 Kč

UW8 F2C XBI N

UW6 F2CWB

Skříňová mraznička

Skříňová mraznička
•Energetická třída: A++
•Technologie 6. SmyslNo Frost– snižuje vlhkost
a zamezujetvorbě námrazy
• Elektronické ovládání
•Využitelný objem mraz:252 l
• Spotřeba energie: 242 kWh/rok;0,673 kWh/24h
• Hlučnost: 41 dB
• Provedení: nerez
• Rozměry(v x šx h): 1875 x 595 x 630mm

•Energetická třída: A++
•Technologie 6. SmyslNo Frost– snižuje vlhkost
a zamezujetvorbě námrazy
• Elektronické ovládání
•Využitelný objem mraz:222 l
• Spotřeba energie: 225 kWh/rok;0,616 kWh/24h
• Hlučnost:41 dB
• Provedení:bílé
• Rozměry(v x šx h): 1670 x 595 x 645mm

19 490 Kč
16 990 Kč

16 090 Kč
13 990 Kč

WHE39352 FO/ WHE31352 FO

WVA31612 NFW

Truhlicová mraznička

Skříňová mraznička
•Energetická třída: A++
•Technologie 6. SMYSL–udržuje stálou teplotu
v mrazničcei po přidání potravin
• Elektronické ovládání
•Využitelný objem mraz:390/312 l
•Spotřebaenergie:250/219 kWh/rok;0,7/0,6 kWh/24h
• Hlučnost: 42 dB
• Provedení:bílá
• Rozměry(v x šx h): 916 x 1405/1180 x 698 mm

•Energetická třída: A++
•Technologie 6. SmyslNo Frost– snižuje vlhkost
a zamezujetvorbě námrazy
• Elektronické ovládání
•Využitelný objem mraz:308 l
• Spotřeba energie: 273 kWh/rok;0,74 kWh/24h
• Hlučnost:41 dB
• Provedení:bílé
• Rozměry(v x šx h): 1750 x 710 x 760mm

KOMPRESOR

LET ZÁRUKA

WHE39352 FO

14 390 Kč
13 190 Kč
WHE31352 FO

12

12 490 Kč
11 490Kč

20 090 Kč
17 490 Kč

MYČKY
LEDosvětlení interiéru
Díky jasnému osvětlení 4 LEDdiodami budete mít vždy
skvělýpřehled o tom, které nádobí v myčce máte.

WFF4O33 DLTGX @
Volně stojící myčka60 cm
•Technologie 6. SMYSL– automaticky nastaví
délku mytí podle stupně znečištěnívody
• PowerCleanPro– umývání speciálními
vysokotlakými tryskami ve spodním koši
• PowerDrysystém– nádobí lesklé a bez
zaschlých kapek
• LEDosvětlení interiéru – 4 LEDdiody
• MySmartdisplej – barevný 4,5“ displej
snavigací v českém jazyce
•Flexibilní třetí příborovázásuvka
• 11 mycíchsad,kapacita: 14 sad nádobí
•Roční spotřebaenergie/vody: 238 kWh/2660 l
• Hlučnost: 43 dB
• Rozměry(v x šx h): 850 x 600 x 600 mm

ZÁRUKA

24 690 Kč
21 490 Kč

WFC3C23 PFX/ PF

WFP4O32 PTGX

Volně stojící myčka60 cm

Volně stojící myčka60 cm
•Technologie 6. SMYSL– automaticky nastaví
délku mytí podle stupně znečištěnívody
• PowerCleanPro– umývání speciálními
vysokotlakými tryskami ve spodním koši
• NaturalDry – automatické pootevření dvířek
po ukončení mycíhocyklu
•Displej,tlačítkové ovládání
• Fixnítřetí příborovázásuvka
• 8 mycíchprogramů
• Kapacita: 14 sadnádobí
•Roční spotřebaenergie/vody:266 kWh/2660 l
• Hlučnost: 43 dB
• Rozměry(v x šx h): 850 x 600 x 600 mm

•Technologie 6. SMYSL– automaticky nastaví
délku mytí podle stupně znečištěnívody
• PowerCleanPro– umývání speciálními
vysokotlakými tryskami ve spodním koši
•TurboDry systém – aktivní sušení, už žádné
zaschlékapky na nádobí
• LCDdisplej v českém jazyce
• LEDosvětlení interiéru
• 10 mycíchprogramů
• Kapacita: 14 sadnádobí
•Roční spotřebaenergie/vody: 238 kWh/2660 l
• Hlučnost: 42 dB
• Rozměry(v x šx h): 850 x 600 x 600 mm

ZÁRUKA
PFX (nerez)

15 490 Kč
14 890 Kč

13 490 Kč
12 990 Kč

22 390 Kč
19 490 Kč

PF(bílá)

WFO3O33 DL X

WFO 3P23 PLX

Volně stojící myčka60 cm

Volně stojící myčka60 cm
•Technologie 6. SMYSL– automaticky nastaví
délku mytí podle stupně znečištěnívody
• PowerCleanPro– umývání speciálními
vysokotlakými tryskami ve spodním koši
• PowerDrysystém– nádobí lesklé a bez
zaschlých kapek
•Displej,tlačítkové ovládání
•Flexibilní třetí příborovázásuvka
• 10 mycíchprogramů
• Kapacita: 14 sadnádobí
•Roční spotřebaenergie/vody: 238 kWh/2660 l
• Hlučnost: 43 dB
• Rozměry(v x šx h): 850 x 600 x 600 mm

•Technologie 6. SMYSL– automaticky nastaví
délku mytí podle stupně znečištěnívody
• PowerCleanPro– umývání speciálními
vysokotlakými tryskami ve spodním koši
•TurboDry systém – aktivní sušení, už žádné
zaschlékapky na nádobí
•Displej,tlačítkové ovládání
•Flexibilní třetí příborovázásuvka
• 10 mycíchprogramů
• Kapacita: 14 sadnádobí
•Roční spotřebaenergie/vody:271 kWh/3080 l
• Hlučnost: 43 dB
• Rozměry(v x šx h): 850 x 600 x 600 mm

ZÁRUKA

19 490 Kč
16 990 Kč

16 690 Kč
14 490 Kč
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MYČKY
PowerClean Pro
Dokonalé umytí bez předmývání díky extra silným
vysokotlakým tryskám

WFC3C26 P
Volně stojící myčka60 cm
•Technologie 6. SMYSL– automaticky nastaví
délku mytí podle stupně znečištěnívody
• PowerCleanPro– umývání speciálními
vysokotlakými tryskami ve spodním koši
• NaturalDry – automatické pootevření dvířek
po ukončení mycíhocyklu
•Displej,tlačítkové ovládání
• 10 mycíchprogramů
• Kapacita: 14 sadnádobí
•Roční spotřebaenergie/vody: 266 kWh/2660 l
• Hlučnost: 46 dB
• Rozměry(v x šx h): 850 x 600 x 600 mm

12 590 Kč
10 990 Kč

WSFO3O34 PFX, PF

WSFO3O23 PFX, PF

Volně stojící myčka45 cm

Volně stojící myčka45 cm
•Technologie 6. SMYSL–automaticky nastaví
délku mytí podle stupně znečištěnívody
•PowerClean Pro– umývání speciálními
vysokotlakými tryskami ve spodním koši
•NaturalDry – automatické pootevření dvířek
po ukončení mycíhocyklu
•Displej,tlačítkové ovládání
•Fixní třetí příborovázásuvka
• 8 mycíchprogramů
• Kapacita: 10 sad nádobí
•Roční spotřebaenergie/vody: 189 kWh/ 2520 l
•Spotřebaenergie/vody zacyklus0,659 kWh/9 l
• Hlučnost: 44 dB
• Provedení: bílá/nerez
•Rozměry (v x šx h): 850 x 450 x 600 mm

•Technologie 6. SMYSL–automaticky nastaví
délku mytí podle stupně znečištěnívody
•PowerClean Pro– umývání speciálními
vysokotlakými tryskami ve spodním koši
•Displej,tlačítkové ovládání
•Fixní třetí příborovázásuvka
• 8 mycíchprogramů
• Kapacita: 10 sad nádobí
•Roční spotřebaenergie/vody:212 kWh/ 2520 l
• Hlučnost: 43 dB
•Rozměry (v x šx h): 850 x 450 x 600 mm

PF(bílá)

15 490 Kč
16 090 Kč

PF(bílá)

13 490 Kč
13 990 Kč

13 790 Kč
14 390 Kč

PFX (nerez)

PFX (nerez)

PowerDry

WKFO3O32 P X

Mytí a sušeníuž za1 hodinu

Volně stojící myčka60 cm
•Technologie 6. SMYSL–automaticky nastaví
délku mytí podle stupně znečištěnívody
•PowerClean Pro– umývání speciálními
vysokotlakými tryskami ve spodním koši
•TurboDry systém– aktivní sušení,
už žádné zaschlékapky na nádobí
•Displej,tlačítkové ovládání
• 10 mycíchprogramů
• Kapacita: 14 sad nádobí
•Roční spotřebaenergie/vody:
238 kWh/2660 l
• Hlučnost: 42 dB
•Rozměry (v x šx h): 850 x 600 x 600 mm

16 690 Kč
14 490 Kč
14

11 990 Kč
12 490 Kč

KOMBINOVANÉ SPORÁKY
WS5V8CCW/E

WS5V8CCX/E

Kombinovaný sporák

Kombinovaný sporák
• Sklokeramickávarná deska, 4 varné zóny
• Multifunkční trouba
• Samočistícíkatalytické panely
• 10 režimů vaření a pečení:Horkovzdušné
pečení, Statické pečení,Ventilátor, Gril, Rychlý
předohřev, Pizza,Gratinování, Rozmrazování,
Multicooking
• Speciální funkce: Časovač
• Průvodcepečícími programy navnitřní straně
dvířek
• Maximální výkon hořáků:7800 W
• Provedení:bílá barva, displej
• Příslušenství:2 plechy na pečení, teleskopické
výsuvy
• Rozměry(v x šx h): 850 x 500 x 600 mm

• Sklokeramickávarná deska, 4 varné zóny
• Multifunkční trouba
• Samočistícíkatalytické panely
• 10 režimů vaření a pečení:Horkovzdušné
pečení, Statické pečení,Ventilátor, Gril, Rychlý
předohřev, Pizza,Gratinování, Rozmrazování,
Multicooking
• Speciální funkce: Časovač
• Průvodcepečícími programy navnitřní straně
dvířek
• Maximální výkon hořáků:7800 W
• Provedení:nerez, displej
• Příslušenství:2 plechy na pečení, teleskopické
výsuvy
• Rozměry(v x šx h): 850 x 500 x 600 mm

11 790 Kč
10 290 Kč

13 190 Kč
11 490 Kč

MIKROVLNNÉ TROUBY
MWP 3391 SX

MWP 338 SB

Volně stojícímikrovlnná trouba

Volně stojícímikrovlnná trouba
•Elektronická trouba, vyklápěcí dvířka
•Základní funkce: Automatické programy,
ChefMenu, AutoClean, Defrost
•7 úrovní výkonu
•Objem:33 litrů, průměr otočného talíře:36cm
•Výkon mikrovln/grilu/horkého vzduchu:
900/1200/1700W
•Provedení: stříbrná + černé sklo
•Rozměry (vxšxh): 373 x490 x 540 mm

•Elektronická trouba stextovým displejem
v českémjazyce, vyklápěcí dvířka
•Základní funkce: Automatické programy se
6. smyslem,Vaření v páře, ChefMenu,
AutoClean, Defrost
•7 úrovní výkonu
•Objem:33 litrů, průměr otočného talíře:36cm
•Výkon mikrovln/grilu/horkého vzduchu:
1000/1200/1700W
•Provedení: nerez + černé sklo
•Rozměry (vxšxh): 373 x490 x 540 mm

11 790 Kč
10 290 Kč

9 790 Kč
8 490 Kč

MCP346 SL

MWF 421 SL

Volně stojícímikrovlnná trouba

Volně stojícímikrovlnná trouba
• Elektronická
•Základní funkce: mikrovlnný ohřev, gril, Crisp,
Vaření v páře
•6 úrovní výkonu
•Objem:25 litrů, průměr otočného talíře:28cm
•Výkon mikrovln/grilu/:800/800W
•Provedení: stříbrná + černé sklo
•Rozměry (vxšxh): 301 x520 x 425 mm

6 290 Kč
5 490 Kč

• Elektronická
•Základní funkce: mikrovlnný ohřev,gril
•7 úrovní výkonu
•Objem: 25 litrů
•Výkon mikrovln/grilu/:800/100W
•Provedení: stříbrná + černé sklo
•Rozměry (vxšxh): 320 x490 x 426 mm

6 290 Kč
5 490 Kč
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Nejtišší
vrchem plněné
pračkyWhirlpool

6. SMYSL

FRESHCARE

EXTRATICHÝZEN MOTOR

Senzory 6. SMYSLautomaticky

Svěžestprádla po skončení praní

Pračkaje vybavena spolehlivým

vyhodnocují množství prádla a podle

zabezpečuje funkce FreshCare.

ZENmotorem spřímým pohonem

typu tkaniny vyberou nejlepšíprací

Pomalé,až 6hodinové otáčení

DirectDrive, který je elektronicky

cyklus.Tatointuitivní technologie

bubnu prádlo provětrává,aktivuje

řízensproměnlivými otáčkami,

zaručuje vždy optimální výkon, jako je

jeho vůni a snižujetvorbu záhybů.

takžeje energeticky efektivní a pyšní
sedlouhou životností. Protoje na

úspora času,vody a energie.

motor poskytována záruka20 let.
MOTOR

MOTOR

MOTOR

LETZÁRUKA

LETZÁRUKA

LETZÁRUKA

Automatická Extrazáruka
SpolečnostWhirlpool nabízíspotřebiče vysokékvality sExtra zárukouna motor nebo kompresor spotřebiče.
Trváníbezplatné záruky20,10 nebo 5 let je v závislosti na zakoupeném modelu. Záruku si zákazníkuplatní
registracíspotřebiče na www.whirlpool.eu/register a to do 30 dní od zakoupeníspotřebiče. Bezregistrace
spotřebiče zákazníkztrácí nárok na bezplatnou Extrazáruku na motor či kompresor. Podrobné informace
o Extrazárucenaleznetena www.whirlpool.cz/servis/zaruka-podminky.

ZákaznickécentrumWhirlpool:
telefon 840111313, email: prague_recepce@whirlpool.com,www.whirlpool.cz
Cenyzdeuvedenéjsou vč.DPHa RP.Změnytechnických parametrů vyhrazeny. Nabídka modelů seřídí ceníkemplatným pro dané období.

