
CENNÍK VSTAVANÝCH SPOTREBIČOV WHIRLPOOL
Platný od 1.4.2022

OTHER KITCHEN

Komerčný kód 12NC

VSTAVANÉ ELEKTRICKÉ RÚRY

Rúry v dizajne W COLLECTION

W11I OP1 4S2 H                 

Varenie v pare,               

pečenie s parou

859991574290

Vstavaná rúra, 73 l, A+, farebný 4,5´´ MySmartDisplay, dotykové ovládanie, Steam Pipe Injection, 6.Zmysel™, Auto recepty, Varenie čistou 

parou 100°C, Pečenie s parou; Rýchly predohrev, Horný+dolný ohrev, Gril, Turbogril, Horúci vzduch, Cook4 (na 4 úrovniach), 

Rozmrazovanie, Udržiavanie v teple, Kysnutie, Pečenie polotovarov, Pečenie zmrazených jedál, Maxi pečenie; Hydroclean (čistenie 

parou), 3-ité celosklenené dvere, SoftClosing - tlmené zatváranie dverí, LED osvetlenie, príslušenstvo: teplotná sonda, 2-úrovňové 

výsuvné koľajničky, 1x hlboký plech + 1x plytký plech + 2x rošt, prevedenie: čierne sklo + zapustená rukoväť

W11I OM1 4MS2 H          

Teplotná sonda
859991549450

Vstavaná rúra, 73 l, A+, farebný 4,5´´ MySmartDisplay, dotykové ovládanie, 6.Zmysel™, Auto recepty, Teplotná sonda Multisense (4-

bodová); Rýchly predohrev, Horný+dolný ohrev, Gril, Turbogril, Horúci vzduch, Cook4 (na 4 úrovniach), Rozmrazovanie, Udržiavanie v 

teple, Kysnutie, Pečenie polotovarov, Pečenie zmrazených jedál, Maxi pečenie; Hydroclean (čistenie parou), 3-ité celosklenené dvere, 

SoftClosing - tlmené zatváranie dverí, LED osvetlenie, príslušenstvo: teplotná sonda, 2-úrovňové výsuvné koľajničky, 1x hlboký plech + 1x 

plytký plech + 2x rošt, prevedenie: čierne sklo + zapustená rukoväť

W9 OP2 4S2 H                  

Varenie v pare,               

pečenie s parou

859991555900

Vstavaná rúra, 73 l, A+, farebný 3,5´´ AssistedDisplay, dotykové ovládanie, 6.Zmysel™, Auto recepty, Varenie čistou parou 100°C, Pečenie 

s parou; Rýchly predohrev, Horný+dolný ohrev, Gril, Turbogril, Horúci vzduch, Horúci vzduch + para, Cook4 (na 4 úrovniach), 

Rozmrazovanie, Udržiavanie v teple, Kysnutie, Pečenie polotovarov, Pečenie zmrazených jedál, Maxi pečenie; Hydroclean (čistenie 

parou), 3-ité celosklenené dvere, SoftClosing - tlmené zatváranie dverí, príslušenstvo: 2-úrovňové výsuvné koľajničky, 1x parák, 1x hlboký 

plech + 1x plytký plech + 2x rošt, prevedenie: čierne sklo + iXelium nerezový rám a rukoväť

W9 OS2 4S1 P                      

Pečenie s parou, pyrolýza
859991551170

Vstavaná rúra, 73 l, A+, farebný 3,5´´ AssistedDisplay, dotykové ovládanie, 6.Zmysel™, Auto recepty, Pečenie s parou; Rýchly predohrev, 

Horný+dolný ohrev, Gril, Turbogril, Horúci vzduch, Horúci vzduch + para, Cook4 (na 4 úrovniach), Rozmrazovanie, Udržiavanie v teple, 

Kysnutie, Pečenie polotovarov, Pečenie zmrazených jedál, Maxi pečenie; pyrolytické čistenie, 4-ité celosklenené dvere, SoftClosing - 

tlmené zatváranie dverí, príslušenstvo: 2-úrovňové výsuvné koľajničky, 1x parák, 1x hlboký plech + 1x plytký plech + 2x rošt, prevedenie: 

čierne sklo + iXelium nerezový rám a rukoväť

W9 OM2 4S1 P BSS                                       

Pyrolýza
859991569260

Vstavaná rúra, 73 l, A+, farebný 3,5´´ AssistedDisplay, dotykové ovládanie, 6.Zmysel™, Auto recepty; Rýchly predohrev, Horný+dolný 

ohrev, Gril, Turbogril, Horúci vzduch, Cook4 (na 4 úrovniach), Rozmrazovanie, Udržiavanie v teple, Kysnutie, Pečenie polotovarov, Pečenie 

zmrazených jedál, Maxi pečenie; pyrolytické čistenie, 3-ité celosklenené dvere, SoftClosing - tlmené zatváranie dverí, príslušenstvo: 2-

úrovňové výsuvné koľajničky, 1x hlboký plech + 1x plytký plech + 2x rošt, prevedenie: čierne sklo + oceľovo čierny rám dverí a rukoväť

W9 OM2 4MS2 H                   

Teplotná sonda
859991549730

Vstavaná rúra, 73 l, A+, farebný 3,5´´ AssistedDisplay, dotykové ovládanie, 6.Zmysel™, Auto recepty, Teplotná sonda Mutisense (4-

bodová); Rýchly predohrev, Horný+dolný ohrev, Gril, Turbogril, Horúci vzduch, Cook4 (na 4 úrovniach), Rozmrazovanie, Udržiavanie v 

teple, Kysnutie, Pečenie polotovarov, Pečenie zmrazených jedál, Maxi pečenie; Hydroclean (čistenie parou), 3-ité celosklenené dvere, 

SoftClosing - tlmené zatváranie dverí, príslušenstvo: teplotná sonda, 2-úrovňové výsuvné koľajničky, 1x hlboký plech + 1x plytký plech + 

2x rošt, prevedenie: čierne sklo + iXelium nerezový rám a rukoväť

W7 OS4 4S1 P                          

Pečenie s parou, pyrolýza
859991541600

Vstavaná rúra, 73 l, A+, čierno-biely EasyDisplay, dotykové ovládanie, 6.Zmysel™, Auto recepty, Pečenie s parou; Rýchly predohrev, 

Horný+dolný ohrev, Gril, Turbogril, Horúci vzduch, Horúci vzduch + para, Cook4 (na 4 úrovniach), Rozmrazovanie, Udržiavanie v teple, 

Kysnutie, Pečenie polotovarov, Pečenie zmrazených jedál, Maxi pečenie; pyrolytické čistenie, 4-ité celosklenené dvere, SoftClosing - 

tlmené zatváranie dverí, príslušenstvo: 2-úrovňové výsuvné koľajničky, 1x hlboký plech + 1x plytký plech + 2x rošt, prevedenie: čierne 

sklo + nerezový rám a rukoväť

W7 OS4 4S1 P BL                        

Pečenie s parou, pyrolýza
859991590790

Vstavaná rúra, 73 l, A+, čierno-biely EasyDisplay, dotykové ovládanie, 6.Zmysel™, Auto recepty, Pečenie s parou; Rýchly predohrev, 

Horný+dolný ohrev, Gril, Turbogril, Horúci vzduch, Horúci vzduch + para, Cook4 (na 4 úrovniach), Rozmrazovanie, Udržiavanie v teple, 

Kysnutie, Pečenie polotovarov, Pečenie zmrazených jedál, Maxi pečenie; pyrolytické čistenie, 4-ité celosklenené dvere, SoftClosing - 

tlmené zatváranie dverí, príslušenstvo: 2-úrovňové výsuvné koľajničky, 1x hlboký plech + 1x plytký plech + 2x rošt, prevedenie: čierne 

sklo + nerezová rukoväť

W7 OS4 4S1 H                            

Pečenie s parou
859991551930

Vstavaná rúra, 73 l, A+, čierno-biely EasyDisplay, dotykové ovládanie, 6.Zmysel™, Auto recepty, Pečenie s parou; Rýchly predohrev, 

Horný+dolný ohrev, Gril, Turbogril, Horúci vzduch, Horúci vzduch + para, Cook4 (na 4 úrovniach), Rozmrazovanie, Udržiavanie v teple, 

Kysnutie, Pečenie polotovarov, Pečenie zmrazených jedál, Maxi pečenie; Hydroclean (čistenie parou), 3-ité celosklenené dvere, 

SoftClosing - tlmené zatváranie dverí, príslušenstvo: 2-úrovňové výsuvné koľajničky, 1x hlboký plech + 1x plytký plech + 2x rošt, 

prevedenie: čierne sklo + nerezový rám a rukoväť

W7 OM4 4S1 P                         

Pyrolýza
859991538900

Vstavaná rúra, 73 l, A+, čierno-biely EasyDisplay, dotykové ovládanie, 6.Zmysel™, Auto recepty; Rýchly predohrev, Horný+dolný ohrev, Gril, 

Turbogril, Horúci vzduch, Cook4 (na 4 úrovniach), Rozmrazovanie, Udržiavanie v teple, Kysnutie, Pečenie polotovarov, Pečenie 

zmrazených jedál, Maxi pečenie; pyrolytické čistenie, 4-ité celosklenené dvere, SoftClosing - tlmené zatváranie dverí, príslušenstvo: 2-

úrovňové výsuvné koľajničky, 1x hlboký plech + 1x plytký plech + 2x rošt, prevedenie: čierne sklo + nerezový rám a rukoväť

W7 OM4 4S1 P BL                        

Pyrolýza
859991541330

Vstavaná rúra, 73 l, A+, čierno-biely EasyDisplay, dotykové ovládanie, 6.Zmysel™, Auto recepty; Rýchly predohrev, Horný+dolný ohrev, Gril, 

Turbogril, Horúci vzduch, Cook4 (na 4 úrovniach), Rozmrazovanie, Udržiavanie v teple, Kysnutie, Pečenie polotovarov, Pečenie 

zmrazených jedál, Maxi pečenie; pyrolytické čistenie, 4-ité celosklenené dvere, SoftClosing - tlmené zatváranie dverí, príslušenstvo: 2-

úrovňové výsuvné koľajničky, 1x hlboký plech + 1x plytký plech + 2x rošt, prevedenie: čierne sklo + nerezová rukoväť

W7 OM5 4S P                  

Pyrolýza
859991537000

Vstavaná rúra, 73 l, A+, čierno-biely EasyDisplay, ovládanie gombíkmi, 6.Zmysel™, Auto recepty; Rýchly predohrev, Horný+dolný ohrev, 

Gril, Turbogril, Horúci vzduch, Cook4 (na 4 úrovniach), Rozmrazovanie, Udržiavanie v teple, Kysnutie, Pečenie polotovarov, Pečenie 

zmrazených jedál, Maxi pečenie; pyrolytické čistenie, 4-ité celosklenené dvere, SoftClosing - tlmené zatváranie dverí, príslušenstvo: 2-

úrovňové výsuvné koľajničky, 1x hlboký plech + 1x plytký plech + 2x rošt, prevedenie: čierne sklo + nerezový rám a rukoväť

W7 OM4 4S1 C 859991564970

Vstavaná rúra, 73 l, A+, čierno-biely EasyDisplay, dotykové ovládanie, 6.Zmysel™, Auto recepty; Rýchly predohrev, Horný+dolný ohrev, Gril, 

Turbogril, Horúci vzduch, Cook4 (na 4 úrovniach), Rozmrazovanie, Udržiavanie v teple, Kysnutie, Pečenie zmrazených jedál, Maxi 

pečenie; bočné katalytické panely, 3-ité celosklenené dvere, SoftClosing - tlmené zatváranie dverí, príslušenstvo: 2-úrovňové výsuvné 

koľajničky, 1x hlboký plech + 1x plytký plech + 2x rošt, prevedenie: čierne sklo + nerezový rám a rukoväť

Rúry v dizajne ABSOLUTE

AKZM 8480 IX                

Pyrolýza
852584801100

Vstavaná rúra, 73 l, A+, čierno-biely grafický displej, 4-ité šedé sklo dverí, ovládanie pomocou centrálneho tlačidla, teplovzdušná, 16 zákl. 

funkcií + prednastavené recepty, rýchly predohrev, maxi pečenie, zapekanie cestovín, pyrolytické čistenie, SoftClosing - tiché dovieranie 

dvierok, príslušenstvo:  teleskopické výsuvy, 1x rošt, 2x plech na pečenie, prevedenie: nerez s povrchovou úpravou Antifinger

AKZM 8480 S                  

Pyrolýza
852584801130

Vstavaná rúra, 73 l, A+, čierno-biely grafický displej, 4-ité šedé sklo dverí, ovládanie pomocou centrálneho tlačidla, teplovzdušná, 16 zákl. 

funkcií + prednastavené recepty, rýchly predohrev, maxi pečenie, zapekanie cestovín, pyrolytické čistenie, SoftClosing - tiché dovieranie 

dvierok, príslušenstvo: teleskopické výsuvy, 1x rošt, 2x plech na pečenie, prevedenie: champagne sklo

AKZM 8480 NB                

Pyrolýza
852584801120

Vstavaná rúra, 73 l, A+, čierno-biely grafický displej, 4-ité šedé sklo dverí, ovládanie pomocou centrálneho tlačidla, teplovzdušná, 16 zákl. 

funkcií + prednastavené recepty, rýchly predohrev, maxi pečenie, zapekanie cestovín, pyrolytické čistenie, SoftClosing - tiché dovieranie 

dvierok, príslušenstvo: teleskopické výsuvy, 1x rošt, 2x plech na pečenie, prevedenie: čierne sklo

AKZM 8480 WH               

Pyrolýza
852584801110

Vstavaná rúra, 73 l, A+, čierno-biely grafický displej, 4-ité šedé sklo dverí, ovládanie pomocou centrálneho tlačidla, teplovzdušná, 16 zákl. 

funkcií + prednastavené recepty, rýchly predohrev, maxi pečenie, zapekanie cestovín, pyrolytické čistenie, SoftClosing - tiché dovieranie 

dvierok, príslušenstvo:  teleskopické výsuvy, 1x rošt, 2x plech na pečenie, prevedenie: biele sklo

AKZ9 9480 IX            

Teplotná sonda, pyrolýza
859991639420

Vstavaná rúra, 73 l, A+, dotykový čierno-biely grafický displej, 4-ité šedé sklo dverí, ovládanie pomocou centrálneho tlačidla, Teplotná 

sonda (jednobodová); teplovzdušná, 16 zákl. funkcií + prednastavené recepty, rýchly predohrev, maxi pečenie, zapekanie cestovín, 

pyrolytické čistenie,  SoftClosing - tiché dovieranie dvierok, príslušenstvo: teleskopické výsuvy, 1x rošt, 2x plech na pečenie, prevedenie: 

nerez s povrchovou úpravou Antifinger

AKZ9 9480 NB             

Teplotná sonda, pyrolýza
859991639410

Vstavaná rúra, 73 l, A+, dotykový čierno-biely grafický displej, 4-ité šedé sklo dverí, ovládanie pomocou centrálneho tlačidla, teplovzdušná, 

Teplotná sonda (jednobodová); 16 zákl. funkcií + prednastavené recepty, rýchly predohrev, maxi pečenie, zapekanie cestovín, pyrolytické 

čistenie,  SoftClosing - tiché dovieranie dvierok, príslušenstvo: teleskopické výsuvy, 1x rošt, 2x plech na pečenie, prevedenie: čierne sklo

AKZ9 6290 NB                    

Pyrolýza
859991531370

Vstavaná rúra, 73 l, A+, dotykový čierno-biely grafický displej, 4-ité šedé sklo dverí, ovládanie pomocou centrálneho tlačidla, teplovzdušná, 

16 zákl. funkcií + prednastavené recepty, rýchly predohrev, maxi pečenie, zapekanie cestovín, pyrolytické čistenie,  SoftClosing - tiché 

dovieranie dvierok, príslušenstvo: 1x rošt, 2x plech na pečenie, prevedenie: čierne sklo

AKZ9 6270 IX                    

Pyrolýza
859991530370

Vstavaná rúra, 73 l, A+, dotykový čierno-biely grafický displej, 4-ité šedé sklo dverí, ovládanie pomocou centrálneho tlačidla, teplovzdušná, 

16 zákl. funkcií + prednastavené recepty, rýchly predohrev, maxi pečenie, zapekanie cestovín, pyrolytické čistenie,  SoftClosing - tiché 

dovieranie dvierok, príslušenstvo: teleskopické výsuvy, 1x rošt, 2x plech na pečenie, prevedenie: nerez s povrchovou úpravou Antifinger

AKZ9 6230 IX 859991530380

Vstavaná rúra, 73 l, A+, dotykový čierno-biely grafický displej, 3-ité šedé sklo dverí, ovládanie pomocou centrálneho tlačidla, teplovzdušná, 

16 zákl. funkcií + prednastavené recepty, rýchly predohrev, maxi pečenie, zapekanie cestovín, SoftClosing - tiché dovieranie dvierok, 

príslušenstvo: katalytické steny (bočné), teleskopické výsuvy, 1x rošt, 2x plech na pečenie, prevedenie: nerez s povrchovou úpravou 

Antifinger

AKZ9 6230 S 859991530400
Vstavaná rúra, 73 l, A+, dotykový čierno-biely grafický displej, 3-ité šedé sklo dverí, ovládanie pomocou centrálneho tlačidla, teplovzdušná, 

16 zákl. funkcií + prednastavené recepty, rýchly predohrev, maxi pečenie, zapekanie cestovín, SoftClosing - tiché dovieranie dvierok, 

príslušenstvo: katalytické steny (bočné), teleskopické výsuvy, 1x rošt, 2x plech na pečenie, prevedenie: champagne sklo

AKZ9 6230 NB 859991530390
Vstavaná rúra, 73 l, A+, dotykový čierno-biely grafický displej, 3-ité šedé sklo dverí, ovládanie pomocou centrálneho tlačidla, teplovzdušná, 

16 zákl. funkcií + prednastavené recepty, rýchly predohrev, maxi pečenie, zapekanie cestovín, SoftClosing - tiché dovieranie dvierok, 

príslušenstvo: katalytické steny (bočné), teleskopické výsuvy, 1x rošt, 2x plech na pečenie, prevedenie: čierne sklo

AKZ9 6230 WH 859991535770
Vstavaná rúra, 73 l, A+, dotykový čierno-biely grafický displej, 3-ité šedé sklo dverí, ovládanie pomocou centrálneho tlačidla, teplovzdušná, 

16 zákl. funkcií + prednastavené recepty, rýchly predohrev, maxi pečenie, zapekanie cestovín, SoftClosing - tiché dovieranie dvierok, 

príslušenstvo: katalytické steny (bočné), teleskopické výsuvy, 1x rošt, 2x plech na pečenie, prevedenie: biele sklo



AKZ9 6220 IX 859991530410

Vstavaná rúra, 73 l, A+, dotykový čierno-biely grafický displej, 3-ité šedé sklo dverí, ovládanie pomocou centrálneho tlačidla, teplovzdušná, 

16 zákl. funkcií + prednastavené recepty, rýchly predohrev, maxi pečenie, zapekanie cestovín, SmartCleanTM (čistenie parou), 

SoftClosing - tiché dovieranie dvierok, príslušenstvo: teleskopické výsuvy, 1x rošt, 2x plech na pečenie, prevedenie: nerez s povrchovou 

úpravou Antifinger

AKZ9 6220 WH 859991535870
Vstavaná rúra, 73 l, A+, dotykový čierno-biely grafický displej, 3-ité šedé sklo dverí, ovládanie pomocou centrálneho tlačidla, teplovzdušná, 

16 zákl. funkcií + prednastavené recepty, rýchly predohrev, maxi pečenie, zapekanie cestovín, SmartCleanTM (čistenie parou), 

SoftClosing - tiché dovieranie dvierok, príslušenstvo: teleskopické výsuvy, 1x rošt, 2x plech na pečenie, prevedenie: biele sklo

OAKZ9 6200 CS IX 859991535780
Vstavaná rúra, 73 l, A+, dotykový čierno-biely grafický displej, 3-ité šedé sklo dverí, ovládanie pomocou centrálneho tlačidla, teplovzdušná, 

16 zákl. funkcií + prednastavené recepty, rýchly predohrev, maxi pečenie, zapekanie cestovín, SmartCleanTM (čistenie parou), 

SoftClosing - tiché dovieranie dvierok,  príslušenstvo: 1x rošt, 2x plech na pečenie, prevedenie: nerez s povrchovou úpravou Antifinger

OAS KP8V1SW BLG             

Pyrolýza
859991639220

Vstavaná rúra, 71 l, A+, biely grafický displej, 3-ité šedé sklo dverí, ovládanie zapustenými otočnými gombíkmi, teplovzdušná, Steam 

(para), Pizza, Kysnutie; pyrolytické čistenie, SoftClosing - tiché dovieranie dvierok, príslušenstvo: výsuvné koľajničky, 1x rošt, 2x plech na 

pečenie, prevedenie: čierna

OAS KP8V1SW IX                  

Pyrolýza
859991639200

Vstavaná rúra, 71 l, A+, biely grafický displej, 3-ité šedé sklo dverí, ovládanie zapustenými otočnými gombíkmi, teplovzdušná, Steam 

(para), Pizza, Kysnutie; pyrolytické čistenie, SoftClosing - tiché dovieranie dvierok, príslušenstvo: výsuvné koľajničky, 1x rošt, 2x plech na 

pečenie, prevedenie: nerez

OAS KC8V1SW IX 859991639230
Vstavaná rúra, 71 l, A+, biely grafický displej, 2-ité šedé sklo dverí, ovládanie zapustenými otočnými gombíkmi, teplovzdušná, Steam 

(para), Pizza, Kysnutie;  bočné katalytické panely, SoftClosing - tiché dovieranie dvierok, príslušenstvo: výsuvné koľajničky, 1x rošt, 2x 

plech na pečenie, prevedenie: nerez

OAS KC8V1SW BLG 859991639210
Vstavaná rúra, 71 l, A+, biely grafický displej, 2-ité šedé sklo dverí, ovládanie zapustenými otočnými gombíkmi, teplovzdušná, Steam 

(para), Pizza, Kysnutie;  bočné katalytické panely, SoftClosing - tiché dovieranie dvierok, príslušenstvo: výsuvné koľajničky, 1x rošt, 2x 

plech na pečenie, prevedenie: čierna + nerezová rukoväť a gombíky

OAS KC8V1 BLG 859991639310
Vstavaná rúra, 71 l, A+, biely grafický displej, 2-ité šedé sklo dverí, ovládanie zapustenými otočnými gombíkmi, teplovzdušná, Steam 

(para), Pizza, Kysnutie;  bočné katalytické panely, príslušenstvo: výsuvné koľajničky, 1x rošt, 2x plech na pečenie, prevedenie: čierna + 

nerezová rukoväť a gombíky

OAS KN8V1 IX 859991639300
Vstavaná rúra, 71 l, A+, biely grafický displej, 2-ité šedé sklo dverí, ovládanie zapustenými otočnými gombíkmi, teplovzdušná, Steam 

(para), Pizza, Kysnutie; príslušenstvo: výsuvné koľajničky, 1x rošt, 2x plech na pečenie, prevedenie: nerez

AKP 7460 IX 857774601700
Vstavaná rúra, 65 l, A, čierno-biely grafický displej, 2-ité šedé sklo dverí, elektronické ovládanie + nastavenie funkcií pomocou zatláčacích 

gombíkov a displeja, teplovzdušná, 8 zákl. funkcií, SoftClosing - tiché dovieranie dvierok, príslušenstvo: katalytické steny (bočné), 

teleskopické výsuvy, 1x rošt, 2x plech na pečenie, prevedenie: nerez s povrchovou úpravou Antifinger

AKP 745 IX 857774501500

Vstavaná rúra, 65 l, A, čierno-biely grafický displej, 2-ité šedé sklo dverí, elektronické ovládanie + nastavenie funkcií pomocou zatláčacích 

gombíkov a dispeja, teplovzdušná, 8 zákl. funkcií, SmartClean
TM

 (čistenie parou), príslušenstvo:  teleskopické výsuvy, 1x rošt, 2x plech na 

pečenie, prevedenie: nerez s povrchovou úpravou Antifinger

AKP 745 NB 857774501520

Vstavaná rúra, 65 l, A, čierno-biely grafický displej, 2-ité šedé sklo dverí, elektronické ovládanie + nastavenie funkcií pomocou zatláčacích 

gombíkov a dispeja, teplovzdušná, 8 zákl. funkcií, SmartCleanTM (čistenie parou), príslušenstvo: teleskopické výsuvy, 1x rošt, 2x plech na 

pečenie, prevedenie: čierna

AKP 745 WH 857774501510

Vstavaná rúra, 65 l, A, čierno-biely grafický displej, 2-ité šedé sklo dverí, elektronické ovládanie + nastavenie funkcií pomocou zatláčacích 

gombíkov a dispeja, teplovzdušná,  8 zákl. funkcií, SmartClean
TM

 (čistenie parou), príslušenstvo:  teleskopické výsuvy, 1x rošt, 2x plech 

na pečenie, prevedenie: biela

Rúry v dizajne RUSTIKAL

WTA C 8411 SC OW               

rustikálny dizajn
859991615140

Vstavaná rúra, 73 l, A, ovládanie rustikálnymi gombíkmi + kruhový ciferník v mosadznom rámčeku, 3-ité sklo dverí, teplovzdušná so 

zadným ohrevom, 8 zákl. funkcií, LED kontrolka teploty, časovač, SoftClosing - tlmené zatváranie dverí, príslušenstvo: bočné katalytické 

panely, 1-úrovňové výsuvné koľajničky, 1x rošt, 2x plech na pečenie, prevedenie: jasmin, mosadzná rukoväť

WTA C 8411 SC AN              

rustikálny dizajn
859991615150

Vstavaná rúra, 73 l, A, ovládanie rustikálnymi gombíkmi + kruhový ciferník v mosadznom rámčeku, 3-ité sklo dverí, teplovzdušná so 

zadným ohrevom, 8 zákl. funkcií, LED kontrolka teploty, časovač, SoftClosing - tlmené zatváranie dverí, príslušenstvo: bočné katalytické 

panely, 1-úrovňové výsuvné koľajničky, 1x rošt, 2x plech na pečenie, prevedenie: antracit, mosadzná rukoväť

Rúry v dizajne ACTUAL

AKP 462 IX 857746210500
Vstavaná rúra, 65 l, A, čierno-biely displej, 2-ité číre sklo dverí, elektronická, časový spínač, teplovzdušná, horný-dolný-zadný ohrev, 

príslušenstvo: teleskopické výsuvy, katalytické steny (bočné), 1x hlboký plech + 2x plytký plech na pečenie + 1x rošt, prevedenie: nerez s 

povrchovou úpravou proti otlačkom prstov

AKP 458 IX 857745861500
Vstavaná rúra, 65 l, A, displej, ovládanie gombíkmi, 2-ité číre sklo dverí, teplovzdušná, horný-dolný-zadný ohrev, 65 l, 1 x hlboký plech + 1x 

rošt, hlučnosť 51 dB, prevedenie: nerez

AKP 459 IX 857745910500
Vstavaná rúra, 65 l, A, mechanická, ovládanie gombíkmi, 2-ité číre sklo dverí, teplovzdušná, horný-dolný-zadný ohrev, príslušenstvo: 1x 

hlboký plech + 1x rošt, prevedenie: nerez

AKP 244 IX 857724410500
Vstavaná rúra, 56 l, A, ovládanie gombíkmi, 2-ité číre sklo dverí, zelený displej pre hodiny/časový spínač, teplovzdušná, horný-dolný-zadný 

ohrev, tvarované vnútorné steny, príslušenstvo: 1 x hlboký plech + 1 x plytký plech + 1x rošt, prevedenie: nerez

KOMPAKTNÉ & MIKROVLNNÉ RÚRY

Dizajn W COLLECTION

W11I ME150                        

Turbo rúra
859991539850

Kompaktná rúra s mikrovlnným ohrevom, 40 l, farebný 4,5´´ MySmartDisplay, dotykové ovládanie, 6.Zmysel™, Auto recepty;  Rýchly 

predohrev, Horný + dolný ohrev, Horúci vzduch, kombinácia funkcií s mikrovlnným výkonom, Mikrovlnný ohrev, Rozmrazovanie, 

Kysnutie, Udržiavanie v teple; smaltovaný interiér, výkon mikrovĺn/grilu/horúceho vzduchu: 850/1600/1200 W, v x š x h: 45,5 x 59,5 x 56,0 

cm, príslušenstvo: 1x hlboký sklenený plech + 1x plytký smaltovaný plech + 1x rošt, prevedenie: čierne sklo + zapustená rukoväť

W11I MS180                              

Parná rúra
859991539580

DOPREDAJ

Kompaktná parná rúra s teplovzdušným pečením, 34 l, farebný 4,5´´ MySmartDisplay, dotykové ovládanie, 6.Zmysel™, Auto recepty; 

Varenie v pare, Horúci vzduch, Horúci vzduch + para, Rozmrazovanie parou, Ohrievanie parou, Kysnutie, Príprava jogurtov, Dezinfekcia, 

Konzervovanie; čistenie parou, odvápňovanie, nerezový interiér, 3-ité celosklenené dvere, v x š x h: 45,5 x 59,5 x 53,7 cm, príslušenstvo: 

parák, 1x odkvapkavací nerezový plech + 1x rošt, prevedenie: čierne sklo + zapustená rukoväť

W11I MW161 859991539470

Vstavaná mikrovlnná rúra, 40 l, farebný 4,5´´ MySmartDisplay, dotykové ovládanie, 6.Zmysel™, Auto recepty; Rozmrazovanie, Ohrev, 

Horúci vzduch, Varenie v pare (v parnej nádobe), Gril, Crisp, CrispFry, Kysnutie, Udržiavanie v teple; výkon mikrovĺn/grilu/horúceho 

vzduchu: 900/1600/1200 W, nerezový interiér, otváranie dverí nadol, SoftClosing - tlmené zatváranie dverí, v x š x h: 45,5 x 59,5 x 56,0 cm, 

príslušenstvo: grilovací rošt, crisp tanier, plech na pečenie, parná nádoba; prevedenie: čierne sklo + zapustená rukoväť

W9 MW261 IXL 859991542270

Vstavaná mikrovlnná rúra, 40 l, farebný 3,5´´ AssistedDisplay, dotykové ovládanie, 6.Zmysel™, Auto recepty; Rozmrazovanie, Ohrev, 

Horúci vzduch, Varenie v pare (v parnej nádobe), Gril, Crisp, CrispFry, Kysnutie, Udržiavanie v teple; výkon mikrovĺn/grilu/horúceho 

vzduchu: 900/1600/1200 W, nerezový interiér, otváranie dverí nadol, SoftClosing - tlmené zatváranie dverí, v x š x h: 45,5 x 59,5 x 56,0 cm, 

príslušenstvo: grilovací rošt, crisp tanier, plech na pečenie, parná nádoba; prevedenie: čierne sklo + iXelium nerezový rám a rukoväť

W9 MD260 BSS 859991569230

Vstavaná mikrovlnná rúra, 31 l, farebný 3,5´´ AssistedDisplay, dotykové ovládanie, 6.Zmysel™, Auto recepty; Rozmrazovanie, Ohrev, 

Horúci vzduch, Gril, Crisp, CrispFry, Rice & Pasta, Kysnutie, Udržiavanie v teple; výkon mikrovĺn/grilu/horúceho vzduchu: 1000/800/1400 

W, nerezový interiér, otváranie dverí nadol, v x š x h: 38,5 x 59,5 x 46,8 cm, príslušenstvo: grilovací rošt, crisp tanier; prevedenie: čierne 

sklo + oceľovo čierny nerezový rám a rukoväť

W9 MD260 IXL 859991544610

Vstavaná mikrovlnná rúra, 31 l, farebný 3,5´´ AssistedDisplay, dotykové ovládanie, 6.Zmysel™, Auto recepty; Rozmrazovanie, Ohrev, 

Horúci vzduch, Gril, Crisp, CrispFry, Kysnutie, Udržiavanie v teple; výkon mikrovĺn/grilu/horúceho vzduchu: 1000/800/1400 W, nerezový 

interiér, otváranie dverí nadol, v x š x h: 38,5 x 59,5 x 46,8 cm, príslušenstvo: grilovací rošt, crisp tanier, parná nádoba; prevedenie: čierne 

sklo + iXelium nerezový rám a rukoväť

W9 MN840 IXL 859991539390
Vstavaná mikrovlnná rúra, 22 l, čierno-biely displej, dotykové ovládanie, Rozmrazovanie, Ohrev, Gril, Crisp; výkon mikrovĺn/grilu: 750/700 

W, lakovaný interiér, bočné otváranie dverí, v x š x h: 38,2 x 59,5 x 32,0 cm, príslušenstvo: crisp tanier; prevedenie: čierne sklo + iXelium 

nerezový rám

W7 MD440 859991539250
Vstavaná mikrovlnná rúra, 31 l, čierno-biely Easy Displej, dotykové ovládanie, 6.Zmysel™, Auto recepty, Rozmrazovanie, Ohrev, Gril, Crisp, 

Steam; výkon mikrovĺn/grilu: 1000/800 W, nerezový interiér, otváranie dverí nadol, v x š x h: 38,5 x 59,5 x 46,8 cm, príslušenstvo: grilovací 

rošt, crisp tanier, parná nádoba; prevedenie: čierne sklo + nerezový rám a rukoväť

W7 MD440 NB 859991545590
Vstavaná mikrovlnná rúra, 31 l, čierno-biely Easy Displej, dotykové ovládanie, 6.Zmysel™, Auto recepty, Rozmrazovanie, Ohrev, Gril, Crisp, 

Steam; výkon mikrovĺn/grilu: 1000/800 W, nerezový interiér, otváranie dverí nadol, v x š x h: 38,5 x 59,5 x 46,8 cm, príslušenstvo: grilovací 

rošt, crisp tanier, parná nádoba; prevedenie: čierne sklo + nerezová rukoväť

W7 MD540 859991539610
Vstavaná mikrovlnná rúra, 31 l, čierno-biely Easy Displej, ovládanie zapustenými otočnými gombíkmi, 6.Zmysel™, Auto recepty, 

Rozmrazovanie, Ohrev, Gril, Crisp; výkon mikrovĺn/grilu: 1000/800 W, nerezový interiér, otváranie dverí nadol, v x š x h: 38,5 x 59,5 x 46,8 

cm, príslušenstvo: grilovací rošt, crisp tanier; prevedenie: čierne sklo + nerezový rám a rukoväť

W7 MN840 859991539130
Vstavaná mikrovlnná rúra, 22 l, čierno-biely displej, dotykové ovládanie, Rozmrazovanie, Ohrev, Gril, Crisp; výkon mikrovĺn/grilu: 750/700 

W, lakovaný interiér, bočné otváranie dverí - ľavé závesy, v x š x h: 38,2 x 59,5 x 32,0 cm, príslušenstvo: crisp tanier; prevedenie: čierne 

sklo + nerezový rám



Dizajn ABSOLUTE

AMW 9605 IX 858760501900

Mikrovlnná rúra,  40 l, dotykový čierno-biely grafický displej, ovládanie pomocou centrálneho tlačidla, elektronická, 6.Zmysel, AUTO 

programy, 3D systém, teplovzdušná (zadný ohrev), Crisp, Gril, Jet defrost, nerezový interiér, zrkadlové sklo dverí, vyčnievajúca rukoväť, 

sklopné dvere, Výkon mikrovĺn/grilu/hor. vzduchu: 900/1600/1200 W, prevedenie: nerez s povrchovou úpravou proti otlačkom prstov-

Antifinger

AMW 506 IX 858750601900
Mikrovlnná rúra, 40 l, čierno-biely grafický displej, prednastavené recepty, elektronická, 8 úrovní výkonu, BreadDefrost, Crisp, gril, 

JetDefrost, JetStart, nerezový interiér, šedé sklo dverí s otváraním dole, ovládanie pomocou centrálneho tlačidla + dotykový displej, výkon 

mikrovĺn/grilu: 900/1600, prevedenie: nerez s povrchovou úpravou proti otlačkom prstov-Antifinger

AMW 506 NB 858750601920
Mikrovlnná rúra, 40 l, čierno-biely grafický displej, prednastavené recepty, elektronická, 8 úrovní výkonu, BreadDefrost, Crisp, gril, 

JetDefrost, JetStart, nerezový interiér, šedé sklo dverí s otváraním dole, ovládanie pomocou centrálneho tlačidla + dotykový displej, výkon 

mikrovĺn/grilu: 900/1600, prevedenie: čierne sklo

AMW 730 IX 858773001900
Mikrovlnná rúra, 31 l, čierno-biely grafický displej, prednastavené recepty, elektronická, 8 úrovní výkonu, Crisp, gril, JetDefrost, JetStart, 

nerezový interiér, šedé sklo dverí s otváraním dole,  ovládanie pomocou centrálneho tlačidla + dotykový displej, výkon mikrovĺn/grilu: 

1000/800W, prevedenie: nerez s povrchovou úpravou proti otlačkom prstov-Antifinger

AMW 730 SD 858773001960
Mikrovlnná rúra, 31 l, čierno-biely grafický displej, prednastavené recepty, elektronická, 8 úrovní výkonu, Crisp, gril, JetDefrost, JetStart, 

nerezový interiér, šedé sklo dverí s otváraním dole, ovládanie pomocou centrálneho tlačidla + dotykový displej, výkon mikrovĺn/grilu: 

1000/800W, prevedenie: champagne sklo

AMW 730 NB 858773001920
Mikrovlnná rúra, 31 l, čierno-biely grafický displej, prednastavené recepty, elektronická, 8 úrovní výkonu, Crisp, gril, JetDefrost, JetStart, 

nerezový interiér, šedé sklo dverí s otváraním dole,  ovládanie pomocou centrálneho tlačidla + dotykový displej, výkon mikrovĺn/grilu: 

1000/800W, prevedenie: čierne sklo

AMW 730 WH 858773001940
Mikrovlnná rúra, 31 l, čierno-biely grafický displej, prednastavené recepty, elektronická, 8 úrovní výkonu, Crisp, gril, JetDefrost, JetStart, 

nerezový interiér, šedé sklo dverí s otváraním dole,  ovládanie pomocou centrálneho tlačidla + dotykový displej, výkon mikrovĺn/grilu: 

1000/800W, prevedenie: biele sklo

AMW 439 IX 858743901900
Mikrovlnná rúra, 22 l, čierno-biely grafický displej, elektronická, 4 úrovne výkonu, Crisp, gril, JetDefrost, JetStart, 22 l, lakovaný interiér, 

šedé sklo dverí s bočným otváraním doľava, ovládanie - tlačidlá, výkon mikrovĺn/grilu: 750/700W, prevedenie: nerez s povrchovou 

úpravou Antifinger

AMW 439 NB 858743901920
Mikrovlnná rúra, 22 l, čierno-biely grafický displej, elektronická, 4 úrovne výkonu, Crisp, gril, JetDefrost, JetStart, 22 l, lakovaný interiér, 

šedé sklo dverí s bočným otváraním doľava, ovládanie - tlačidlá, výkon mikrovĺn/grilu: 750/700W, prevedenie: čierna

AMW 439 WH 858743901940
Mikrovlnná rúra, 22 l, čierno-biely grafický displej, elektronická, 4 úrovne výkonu, Crisp, gril, JetDefrost, JetStart, 22 l, lakovaný interiér, 

šedé sklo dverí s bočným otváraním doľava, ovládanie - tlačidlá, výkon mikrovĺn/grilu: 750/700W, prevedenie: biela

AMW 423 IX 858742301900
Mikrovlnná rúra, 22 l, čierno-biely grafický displej, elektronická, 4 úrovne výkonu, JetDefrost, JetStart, 22 l, lakovaný interiér, šedé sklo 

dverí s bočným otváraním doľava, ovládanie - tlačidlá, výkon mikrovĺn: 750W, prevedenie: nerez s povrchovou úpravou Antifinger

UNIVERZÁLNY dizajn 

AMW 4920 IX 859991582780
Mikrovlnná rúra, 22 l, čierno-biely displej, elektronická, 3D systém, gril, Jet defrost, lakovaný interiér, číre sklo dverí, bočné otváranie/ľavé 

závesy, Výkon mikrovĺn: 750W, prevedenie: nerez

AMW 4920 NB 859991582800
Mikrovlnná rúra, 22 l, čierno-biely displej, elektronická, 3D systém, gril, Jet defrost, lakovaný interiér, číre sklo dverí, bočné otváranie/ľavé 

závesy, Výkon mikrovĺn: 750W, prevedenie: čierna

AMW 4920 WH 859991582810
Mikrovlnná rúra, 22 l, čierno-biely displej, elektronická, 3D systém, gril, Jet defrost, lakovaný interiér, číre sklo dverí, bočné otváranie/ľavé 

závesy, Výkon mikrovĺn: 750W, prevedenie: biela

AMW 4910 IX 859991582760
Mikrovlnná rúra, 22 l, čierno-biely displej, elektronická, 3D systém, Jet defrost, varenie v pare, lakovaný interiér, číre sklo dverí, bočné 

otváranie/ľavé závesy, Výkon mikrovĺn: 750W, prevedenie: nerez

WMF250G 859991591330
Mikrovlnná rúra vstavaná s rámčekom, 25 l, biely displej, elektronická, gril, Auto Defrost, Auto Cook, Auto Clean, Roztápanie, Kysnutie, 

Jogurt, nerezový interiér, bočné otváranie/ľavé závesy, výkon mikrovĺn/grilu: 900/1000W, prevedenie: čierna + nerezový horný lem

WMF200G 859991591560
Mikrovlnná rúra vstavaná s rámčekom, 20 l, biely displej, elektronická, gril, Auto Defrost, Auto Cook, Auto Clean, Roztápanie, Kysnutie, 

Jogurt, nerezový interiér, bočné otváranie/ľavé závesy, výkon mikrovĺn/grilu: 800/1000W, prevedenie: čierna + nerezový horný lem

KÁVOVARY & OHREVNÉ ZÁSUVKY

W11 CM145 859991541970
Plne automatický vstavaný kávovar, W-collection dizajn, farebný 4,5´´ MySmartDisplay, dotykové ovládanie; Espresso, Kapučíno, Horúca 

voda, Para, Mliečna pena; samočistenie, odvápňovanie, automatické vypnutie a zapnutie, vyberateľný zásobník vody a mlieka, zásobník 

kávových zŕn, 15 bar, 1350 W, zásobník vody 1,8 l, príslušenstvo: nádoba na mlieko, odmerka pre mletú kávu, prevedenie: čierne sklo

W1114 859991537950
Ohrevná zásuvka na predohrev riadu, teplota 40-75°C, kapacita 6 sád tanierov a náradia, otváranie pomocou push-push technológie, v x š 

x h: 13,5 x 59,5 x 54,8 cm, prevedenie: čierne sklo

WD 142 IX 858788201100 DOPREDAJ
Ohrevná zásuvka na predohrev riadu, teplota 40-75°C, kapacita 6 sád tanierov a náradia, otváranie pomocou push-push technológie, v x š 

x h: 13,5 x 59,5 x 54,8 cm, prevedenie: nerez s povrchovou úpravou Antifinger

VARNÉ DOSKY

INDUKČNÉ varné dosky

SMP 9010 C/NE/IXL 869991041260

Indukčná varná doska, š. 86 cm, 10 indukčných zón (8 x 1,25 kW), max. príkon 11 kW, FlexiFull zóna (jedna veľká), rôzne FlexiZone 

(spájanie viacerých zón), dotykové ovládanie + textový displej, slider, 6.ZMYSEL funkcie - Asistované varenie (10 kategórií potravín, rôzne 

spôsoby prípravy), ChefControl, Roztápanie, Pomalé varenie, Varenie, Gril, Vyprážanie, Moka; booster na všetkých zónach, časovač, 

ukazovateľ zostatkového tepla, detská poistka, Power Management (nastavenie max. príkonu dosky 4,0 kW -11,0 kW), rozmery (v x š x h): 

57 x 860 x 510 mm, prevedenie: čierna s odolným povrchom iXelium, bez rámu

SMP 658 C/BT/IXL 869991043360

Indukčná varná doska, š. 65 cm, 8 indukčných zón (8 x 1,25 kW), max. príkon 7,4 kW, FlexiFull zóna (jedna veľká), FlexiZone - 2x zvislá 

alebo vodorovná dvojitá zóna, dotykové ovládanie + textový displej, slider, 6.ZMYSEL funkcie - Asistované varenie (10 kategórií potravín, 

rôzne spôsoby prípravy), ChefControl, Roztápanie, Udržiavanie v teple, Pomalé varenie, Varenie, Gril, Vyprážanie, Moka; booster na 

všetkých zónach, časovač, ukazovateľ zostatkového tepla, detská poistka, Power Management (nastavenie max. príkonu dosky), rozmery 

(v x š x h): 54 x 650 x 510 mm, prevedenie: čierna s odolným povrchom iXelium, skosená predná a zadná hrana

SMO 658 C/BT/IXL 869991043350

Indukčná varná doska, š. 65 cm, 8 varných zón (8 x 1,25 kW), max. príkon 7,4 kW, FlexiFull zóna (jedna veľká), FlexiZone - 2x zvislá dvojitá 

zóna, dotykové ovládanie - 4x slider, 6.ZMYSEL funkcie - Roztápanie, Udržiavanie v teple, Pomalé varenie, Varenie, Gril, Vyprážanie; 

booster na všetkých zónach, časovač, pauza, ukazovateľ zostatkového tepla, detská poistka, Power Management (nastavenie max. 

príkonu dosky), rozmery (v x š x h): 54 x 650 x 510 mm, prevedenie: čierna s odolným povrchom iXelium, skosená predná a zadná hrana

SMO 654 OF/BT/IXL 869991041240

Indukčná varná doska, š. 65 cm, 6 varných zón (6 x 1,25 kW), max. príkon 7,4 kW, veľká zadná FlexiMax zóna, dotykové ovládanie - 4x 

slider, 6.ZMYSEL funkcie - Roztápanie, Udržiavanie v teple, Pomalé varenie, Varenie, Moka, Gril; booster na všetkých zónach, časovač, 

pauza, ukazovateľ zostatkového tepla, detská poistka, Power Management (nastavenie max. príkonu dosky), rozmery (v x š x h): 54 x 650 

x 510 mm, prevedenie: čierna s odolným povrchom iXelium, skosená predná a zadná hrana

WF S0377 NE/IXL 869991580390

Indukčná varná doska, š. 77 cm, 4 varné zóny, 1x FlexiSide (spojenie dvoch zón), dotykové ovládanie - 4x Slider, 6.ZMYSEL funkcie - CHEF 

CONTROL, Rozpúšťanie, Udržiavanie v teple, Pomalé varenie, Varenie; booster pre každú zónu, časovač, detská poistka, kontrolka 

zostatkového tepla, Power Management (nastavenie max. príkonu dosky), max. príkon: 7,2 kW, prevedenie: čierna s odolným povrchom 

iXelium, bez rámu

WF S2765 NE/IXL         

pripojenie na WiFi
869991573720

Indukčná varná doska, š. 65 cm, 4 varné zóny, 1x FlexiSide (spojenie dvoch zón), dotykové ovládanie - 4x slider, 6.ZMYSEL funkcie - CHEF 

CONTROL, Rozpúšťanie, Udržiavanie v teple, Pomalé varenie, Varenie; booster pre každú zónu, časovač, detská poistka, kontrolka 

zostatkového tepla, WiFi pripojenie, Power Management (nastavenie max. príkonu dosky), max. príkon: 7,2 kW, prevedenie: čierna s 

odolným povrchom iXelium, bez rámu

WF S8865 NE 869991580570
Indukčná varná doska, š. 65 cm, 4 varné zóny, 2x FlexiSide (spojenie dvoch zón), dotykové ovládanie - 4x slider, 6.ZMYSEL funkcie - 2x 

ChefControl, Rozpúšťanie, Udržiavanie v teple, Pomalé varenie, Varenie; booster pre každú zónu, 2x časovač, detská poistka, kontrolka 

zostatkového tepla, Power Management (nastavenie max. príkonu dosky), max. príkon: 7,2 kW, prevedenie: čierna, bez rámu

WF S9365 BF/IXL 869991579620

Indukčná varná doska, š. 65 cm, 4 varné zóny, 1x FlexiSide (spojenie dvoch zón), dotykové ovládanie - 4x slider, 6.ZMYSEL funkcie - CHEF 

CONTROL, Rozpúšťanie, Udržiavanie v teple, Pomalé varenie, Varenie; booster pre každú zónu, časovač, detská poistka, kontrolka 

zostatkového tepla, Power Management (nastavenie max. príkonu dosky), max. príkon: 7,2 kW, prevedenie: čierna s odolným povrchom 

iXelium, skosená predná hrana

WF S4160 BF 869991579520
Indukčná varná doska, š. 60 cm, 4 varné zóny, 1x FlexiSide (spojenie dvoch zón), dotykové ovládanie - 4x slider, 6.ZMYSEL funkcie - CHEF 

CONTROL, Rozpúšťanie, Udržiavanie v teple, Pomalé varenie, Varenie; booster pre každú zónu, časovač, detská poistka, kontrolka 

zostatkového tepla, Power Management (nastavenie max. príkonu dosky), max. príkon: 7,2 kW, prevedenie: čierna, skosená predná hrana

WL S3777 NE 869991579690
Indukčná varná doska, š. 77 cm, 4 varné zóny, 1x FlexiCook (spojenie dvoch zón), dotykové ovládanie - 4x slider, 6.ZMYSEL funkcie - 

Rozpúšťanie, Udržiavanie v teple, Pomalé varenie, Varenie; booster pre každú zónu, časovač, detská poistka, kontrolka zostatkového 

tepla, Power Management (nastavenie max. príkonu dosky), max. príkon: 7,2 kW, prevedenie: čierna, bez rámu

WL S2760 BF/S                           

šampaň
869991572170

Indukčná varná doska, š. 60 cm, 4 varné zóny, 1x FlexiCook (spojenie dvoch zón), dotykové ovládanie - 4x slider, 6.ZMYSEL funkcie - 

Rozpúšťanie, Udržiavanie v teple, Pomalé varenie, Varenie; booster pre každú zónu, časovač, detská poistka, kontrolka zostatkového 

tepla, Power Management (nastavenie max. príkonu dosky), max. príkon: 7,2 kW, prevedenie: šampaň, skosená predná hrana

WL S5360 BF/W                             

biela
869991572180

Indukčná varná doska, š. 60 cm, 4 varné zóny, 1x FlexiCook (spojenie dvoch zón), dotykové ovládanie - 4x slider, 6.ZMYSEL funkcie - 

Rozpúšťanie, Udržiavanie v teple, Pomalé varenie, Varenie; booster pre každú zónu, časovač, detská poistka, kontrolka zostatkového 

tepla, Power Management (nastavenie max. príkonu dosky), max. príkon: 7,2 kW, prevedenie: biela, skosená predná hrana

WL S8560 AL 869991574560
Indukčná varná doska, š. 60 cm, 4 varné zóny, 2x FlexiCook (spojenie dvoch zón), dotykové ovládanie - 4x slider, 6.ZMYSEL funkcie - 

Rozpúšťanie, Udržiavanie v teple, Pomalé varenie, Varenie; booster pre každú zónu, časovač, detská poistka, kontrolka zostatkového 

tepla, Power Management (nastavenie max. príkonu dosky), max. príkon: 7,2 kW, prevedenie: čierna, hliníkový rámik

WL S7260 NE 869991572210
Indukčná varná doska, š. 60 cm, 4 varné zóny, 2x FlexiCook (spojenie dvoch zón), dotykové ovládanie - 4x slider, 6.ZMYSEL funkcie - 

Rozpúšťanie, Udržiavanie v teple, Pomalé varenie, Varenie; booster pre každú zónu, časovač, detská poistka, kontrolka zostatkového 

tepla, Power Management (nastavenie max. príkonu dosky), max. príkon: 7,2 kW, prevedenie: čierna, bez rámu

WL S1360 NE 869991572200
Indukčná varná doska, š. 60 cm, 4 varné zóny, 2x FlexiCook (spojenie dvoch zón), dotykové ovládanie - 4x slider, 6.ZMYSEL funkcie - 

Rozpúšťanie, Udržiavanie v teple, Pomalé varenie, Varenie; booster pre každú zónu, časovač, detská poistka, kontrolka zostatkového 

tepla, Power Management (nastavenie max. príkonu dosky), max. príkon: 7,2 kW, prevedenie: čierna, bez rámu



WL S2260 NE      pripojenie 

na WiFi
869991572160

Indukčná varná doska, š. 60 cm, 4 varné zóny, 1x FlexiCook (spojenie dvoch zón), dotykové ovládanie - 4x slider, 6.ZMYSEL funkcie - 

Rozpúšťanie, Udržiavanie v teple, Pomalé varenie, Varenie; booster pre každú zónu, časovač, detská poistka, kontrolka zostatkového 

tepla, Power Management (nastavenie max. príkonu dosky), max. príkon: 7,2 kW, prevedenie: čierna, bez rámu

WL B5860 AL 869991572080
Indukčná varná doska, š. 60 cm, 4 varné zóny, 1x FlexiCook (spojenie dvoch zón), dotykové ovládanie, 6.ZMYSEL funkcie - Rozpúšťanie, 

Udržiavanie v teple, Pomalé varenie, Varenie; booster pre každú zónu, časovač, detská poistka, kontrolka zostatkového tepla, Power 

Management (nastavenie max. príkonu dosky), max. príkon: 7,2 kW, prevedenie: čierna, hliníkový rámik

WL S7960 NE 869991572140
Indukčná varná doska, š. 60 cm, 4 varné zóny, 1x FlexiCook (spojenie dvoch zón), dotykové ovládanie - 4x slider, 6.ZMYSEL funkcie - 

Rozpúšťanie, Udržiavanie v teple, Pomalé varenie, Varenie; booster pre každú zónu, časovač, detská poistka, kontrolka zostatkového 

tepla, Power Management (nastavenie max. príkonu dosky), max. príkon: 7,2 kW, prevedenie: čierna, bez rámu

WL B1160 BF 869991572120
Indukčná varná doska, š. 60 cm, 4 varné zóny, 1x FlexiCook (spojenie dvoch zón), dotykové ovládanie, 6.ZMYSEL funkcie - Rozpúšťanie, 

Udržiavanie v teple, Pomalé varenie, Varenie; booster pre každú zónu, časovač, detská poistka, kontrolka zostatkového tepla, Power 

Management (nastavenie max. príkonu dosky), max. príkon: 7,2 kW, prevedenie: čierna, skosená predná hrana

WL B8160 NE 869991572110
Indukčná varná doska, š. 60 cm, 4 varné zóny, 1x FlexiCook (spojenie dvoch zón), dotykové ovládanie, 6.ZMYSEL funkcie - Rozpúšťanie, 

Udržiavanie v teple, Pomalé varenie, Varenie; booster pre každú zónu, časovač, detská poistka, kontrolka zostatkového tepla, Power 

Management (nastavenie max. príkonu dosky), max. príkon: 7,2 kW, prevedenie: čierna, bez rámu

WB S2560 NE 869991579680
Indukčná varná doska, š. 60 cm, 4 varné zóny, 1x ConnectionZone (spojenie dvoch zón), dotykové ovládanie - 4x slider, 6.ZMYSEL funkcie 

- Rozpúšťanie, Udržiavanie v teple, Pomalé varenie, Varenie; booster pre každú zónu, časovač, detská poistka, kontrolka zostatkového 

tepla, Power Management (nastavenie max. príkonu dosky), max. príkon: 7,2 kW, prevedenie: čierna, bez rámu

WB B8360 NE 869991575110
Indukčná varná doska, š. 60 cm, 4 varné zóny, 1x ConnectionZone (spojenie dvoch zón), dotykové ovládanie, 6.ZMYSEL funkcie - 

Rozpúšťanie, Udržiavanie v teple, Pomalé varenie, Varenie; booster pre každú zónu, časovač, detská poistka, kontrolka zostatkového 

tepla, Power Management (nastavenie max. príkonu dosky), max. príkon: 7,2 kW, prevedenie: čierna, bez rámu

WS Q2760 BF 869991589830
Indukčná varná doska, š. 60 cm, 4 varné zóny, dotykové ovládanie, 6.ZMYSEL funkcie (pre každú zónu jedna) - Rozpúšťanie, Udržiavanie v 

teple, Pomalé varenie, Varenie; booster pre každú zónu, časovač, detská poistka, kontrolka zostatkového tepla, Power Management 

(nastavenie max. príkonu dosky), max. príkon: 7,2 kW, prevedenie: čierna, skosená predná hrana

WS Q7360 NE 869991591960
Indukčná varná doska, š. 60 cm, 4 varné zóny, dotykové ovládanie, 6.ZMYSEL funkcie (pre každú zónu jedna) - Rozpúšťanie, Udržiavanie v 

teple, Pomalé varenie, Varenie; booster pre každú zónu, časovač, detská poistka, kontrolka zostatkového tepla, Power Management 

(nastavenie max. príkonu dosky), max. príkon: 7,2 kW, prevedenie: čierna, bez rámu

WS Q2160 NE 869991581640
Indukčná varná doska, š. 60 cm, 4 varné zóny, dotykové ovládanie, 6.ZMYSEL funkcie (pre každú zónu jedna) - Rozpúšťanie, Udržiavanie v 

teple, Pomalé varenie, Varenie; booster pre každú zónu, časovač, detská poistka, kontrolka zostatkového tepla, Power Management 

(nastavenie max. príkonu dosky), max. príkon: 7,2 kW, prevedenie: čierna, bez rámu

SKLOKERAMICKÉ SÁLAVÉ varné dosky

AKT 8900 BA 869991552910
Sklokeramická varná doska, šírka 58 cm, 4 sálavé rýchlovarné platne / 1x trojitá zóna, dotykové ovládanie + Slider, 9 úrovní výkonu + 

Booster + nízkoteplotná funkcia Roztápanie, časovač, auto vypnutie, detská poistka, max. príkon: 6,4 kW, prevedenie - čierna, skosené 

všetky hrany

AKT 8601 IX 869991552900
Sklokeramická varná doska, šírka 58 cm, 4 sálavé rýchlovarné platne / 1x dvojitá zóna, dotykové ovládanie, 9 úrovní výkonu + Booster + 

nízkoteplotná funkcia Roztápanie, časovač, auto vypnutie, detská poistka, max. príkon: 6,2 kW, prevedenie - čierna, nerezový rámik

AKT 8190 BA 869991015470
Sklokeramická varná doska, šírka 58 cm, 4 sálavé rýchlovarné platne / 2x dvojitá zóna, dotykové ovládanie, časovač, detská poistka, max. 

príkon: 6,3 kW, prevedenie: čierna, skosené všetky hrany

AKT 8130 LX 869991015580
Sklokeramická varná doska, šírka 58 cm, 4 sálavé rýchlovarné platne / 1x dvojitá zóna, dotykové ovládanie, časovač, detská poistka, max. 

príkon: 6,2 kW, prevedenie - čierna, postranné nerezové lišty

AKT 8130 NE 869991015410
Sklokeramická varná doska, šírka 58 cm, 4 sálavé rýchlovarné platne / 1x dvojitá zóna, dotykové ovládanie, časovač, detská poistka, max. 

príkon: 6,2 kW, prevedenie - čierna, bez rámu

AKT 8090 NE 869990964280
Sklokeramická varná doska, šírka 58 cm, 4 sálavé rýchlovarné platne, dotykové ovládanie, časovač, detská poistka, max. príkon: 6,2 kW, 

prevedenie - čierna, bez rámu

PLYNOVÉ varné dosky - POVRCH Z TVRDENÉHO SKLA

GOWL 728 NB 869991590410

Plynová varná doska  s povrchom z tvrdeného skla, š. 73 cm, 5 horákov, 9 úrovní nastavenia plameňa, 1x vysokovýkonný 2-korunkový 

horák, max. výkon horákov 11,3kW, 2 liatinové mriežky + 1 liatinové hniezdo, predĺžené ramená mriežok, integrované elektrické 

zapaľovanie horákov, bezpečnostné ventily horákov, prevedenie: čierna

GOFL 629 S                869991590720

Plynová varná doska s povrchom z tvrdeného skla, š. 60 cm, 4 horáky, 9 úrovní nastavenia plameňa, 1x vysokovýkonný 2-korunkový 

horák, max. výkon horákov 7,8 kW, 2 robustné liatinové mriežky, integrované elektrické zapaľovanie horákov, bezpečnostné ventily 

horákov, prevedenie: champagne

GOFL 629 WH   869991590740
Plynová varná doska s povrchom z tvrdeného skla, š. 60 cm, 4 horáky, 9 úrovní nastavenia plameňa, 1x vysokovýkonný 2-korunkový 

horák, 9-stupňový plameň, max. výkon horákov 7,8 kW, 2 robustné liatinové mriežky, integrované elektrické zapaľovanie horákov, 

bezpečnostné ventily horákov, prevedenie: biela

GOFL 629 NB     869991590750

Plynová varná doska s povrchom z tvrdeného skla, š. 60 cm, 4 horáky, 9 úrovní nastavenia plameňa, 1x vysokovýkonný 2-korunkový 

horák, 9-stupňový plameň, max. výkon horákov 7,8 kW, 2 robustné liatinové mriežky, integrované elektrické zapaľovanie horákov, 

bezpečnostné ventily horákov, prevedenie: čierna

GOS 6415 NB 869990965320
Plynová varná doska s povrchom z tvrdeného skla, š. 60 cm, 4 horáky, max. výkon horákov 8 kW, 2 robustné liatinové mriežky, 

integrované elektrické zapaľovanie horákov, bezpečnostné ventily horákov, prevedenie: čierna

GOWL 628 NB EE 869991590500

Plynová varná doska s povrchom z tvrdeného skla, š. 60 cm, 4 horáky, 9 úrovní nastavenia plameňa, 1x vysokovýkonný 2-korunkový 

horák, max. výkon horákov 7,8kW, 2 liatinové mriežky, predĺžené ramená mriežok, integrované elektrické zapaľovanie horákov, 

bezpečnostné ventily horákov, prevedenie: čierna

GOB 616 NB 869991590910
Plynová varná doska s povrchom z tvrdeného skla, š. 60 cm, 4 horáky, max. výkon horákov 7,3 kW, 4 liatinové hniezda, integrované 

elektrické zapaľovanie horákov, bezpečnostné ventily horákov, prevedenie: čierna

PLYNOVÉ varné dosky - KOVOVÝ POVRCH

GMWL 728 IXL 869991596220
Plynová varná doska, š. 73 cm, 5 horákov / 1x vysokovýkonný dvojkorunkový horák, 9 úrovní nastavenia plameňa, 3x liatinová mriežka, 

predĺžené ramená mriežok, max. výkon: 11,5 kW, prevedenie: nerez iXelium (extra odolný a stabilný nerezový povrch s ľahkou údržbou)

GMWL 628 IXL EE 869991596150
Plynová varná doska, š. 59 cm, 4 horáky / 1x vysokovýkonný dvojkorunkový horák, 9 úrovní nastavenia plameňa, 2x liatinová mriežka, 

predĺžené ramená mriežok, max. výkon: 8 kW, prevedenie: nerez iXelium (extra odolný a stabilný nerezový povrch s ľahkou údržbou)

GMAL 6422 IXL 869991632530
Plynová varná doska, š. 59 cm, 4 horáky / 1 dvojkorunkový horák, 2x liatinová mriežka, 9 úrovní nastavenia plameňa, max. výkon: 7,8 kW, 

prevedenie: nerez iXelium (extra odolný a stabilný nerezový povrch s ľahkou údržbou), gombíky Ambient

TKRL 661 IX 869991635920
Plynová varná doska, š. 55 cm, 4 horáky / 1 dvojkorunkový horák, 2 liatinové mriežky - umývateľné v umývačke riadu, 9 úrovní nastavenia 

plameňa, max. výkon: 7,8 kW, prevedenie: nerez

TGML 660 NB 869991636360
Plynová varná doska, š. 55 cm, 4 horáky, 2 liatinové mriežky - umývateľné v umývačke riadu, 9 úrovní nastavenia plameňa, max. výkon: 

7,8 kW, prevedenie: čierna matná

TKRL 660 IX 869991635780
Plynová varná doska, š. 55 cm, 4 horáky, 2 liatinové mriežky - umývateľné v umývačke riadu, 9 úrovní nastavenia plameňa, max. výkon: 

7,5 kW, prevedenie: nerez

TKRL 650 IX 869991636110
Plynová varná doska, š. 55 cm, 4 horáky, 2 oceľové mriežky - umývateľné v umývačke riadu, 9 úrovní nastavenia plameňa, max. výkon: 7,3 

kW, prevedenie: nerez

GMT 6422 OW             

rustikálny dizajn
869991618930

Plynová varná doska, š. 59 cm, 4 horáky / 1x vysokovýkonný trojkorunkový horák, 2x liatinová mriežka, max. výkon: 9 kW, prevedenie: 

jasmin

GMT 6422 AN          

rustikálny dizajn
869991618940

Plynová varná doska, š. 59 cm, 4 horáky / 1x vysokovýkonný trojkorunkový horák, 2x liatinová mriežka, max. výkon: 9 kW, prevedenie: 

antracit

DVOJPLATNIČKY

WS Q0530 NE 869991589810
Indukčná varná doska, šírka 30 cm, 2 indukčné zóny, dotykové ovládanie, 6.ZMYSEL funkcie - Rozpúšťanie, Varenie; booster každej 

platne, časovač, kontrolka zostatkového tepla, Power Management – nastavenie maximálneho príkonu dosky (2,5 kW alebo 3,7 kW), 

prevedenie: čierna, bez rámu

AKT 360 IX 869991015670
Sklokeramická sálavá varná doska, šírka 30 cm, 2 rýchlovarné zóny, kontrolky zostatkového tepla, max. príkon: 3,5 kW, prevedenie: 

čierna, nerezový rámik

AKT 315 IX 869991015690
Sklokeramická sálavá varná doska, šírka 30 cm, 2 rýchlovarné zóny, kontrolky zostatkového tepla, max. príkon: 2,9 kW, prevedenie: 

čierna, nerezový rámik

INDUKČNÁ varná doska S INTEGROVANÝM ODSÁVAČOM PÁR

WVH 92 K 859991576140

Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár, doska: 4 indukčné varné zóny, dotykové ovládanie (nastavenie výkonu na 

stupnici), 9 stupňov výkonu + booster, časovač každej zóny, automatické funkcie - KeepWarm (udržiavanie v teple), Heat-up (rýchly 

ohrev), Pauza, detská poistka, Power Management - nastavenie max. príkonu dosky (7,4 kW, 4,5 kW, 3,1 kW); odsávač: energ. tr. A, 3+2 

intenzívne stupne odsávania, Auto odsávanie, max. kapacita odsávania 630 m3/h (pri recirkul. 420 m3/h), max. hlučnosť 73 dB, hliníkový 

tukový filter, indikácia zaneseného filtra

FK VH S - C 859991633860 recirkulačná sada pre WVH 92 K (vrátane uhlíkových filtrov)

CF VH 4 - C 859991633870 sada štyroch uhlíkových filtrov pre WVH 92 K



ODSÁVAČE PÁR

Odsávač pár zabudovaný do pracovnej dosky

WDO 93F B K 859991532660
Odsávač zabudovaný do pracovnej dosky, šírka 86 cm, energ. trieda B, 1 motor, kapacita odsávania min/max/intenz.: 304/496/603 m3/h, 

hlučnosť min/max/intenz.: 54/68/71 dB, 3 stupne výkonu, 2 tukové filtre, prevedenie: čierny

Priestorové odsávače pár

AKR 504/1 IX 859991639720

NOVINKA

Priestorový odsávač pár, šírka 100 cm, energetická trieda B, kapacita odsávania min/max/intenz.: 304/581m/713 m3/h, hlučnosť 

min/max/intenz.: 52/69/74 dB, 4 stupne výkonu, LED osvetlenie, 3 hliníkové tukové filtre, prevedenie: nerez

Stenové odsávače pár

WHVS 90F LT C K 859991539600

Stenový odsávač pár, šírka 90 cm, energ. trieda A++, tichý bezuhlíkový motor, Perimeter (štrbinové odsávanie), kapacita odsávania 

min/max/intenz.: 240/432/801 m3/h, hlučnosť min/max/intenz.: 40/55/70 dB, 6.ZMYSEL - automatické funkcie CookSense a AirSense, 

ZEN mode, LED osvetlenie - voľba teploty farby osvetlenia a intenzity osvetlenia, NightLight, hliníkový tukový filter, uhlíkový recirkulačný 

filter, indikácia zanesenia filtra, dotykové ovládanie vpredu, komínová nadstavba vo výbave, prevedenie: čierne sklo, protikondenzačná 

úprava 

WHVS 93F LT BSS 859991567640
Stenový odsávač pár, šírka 90 cm, energ. trieda B, Perimeter (štrbinové odsávanie), kapacita odsávania min/max/intenz.: 125/590/730 

m3/h, hlučnosť min/max/intenz.: 33/67/71 dB, 3 stupne výkonu, LED osvetlenie, hliníkový tukový filter, uhlíkový recirkulačný filter, 

dotykové ovládanie vpredu, komínová nadstavba vo výbave, prevedenie: čierne sklo + oceľovo-čierna spodná lišta a komínová nadstavba

WHVP 82F LT K 859991639530
Stenový odsávač pár, šírka 80 cm, energ. trieda A, Perimeter (štrbinové odsávanie), kapacita odsávania min/max/intenz.: 275/495/650 

m3/h, hlučnosť min/max/intenz.: 52/65/71 dB, 3 stupne výkonu + Booster, časovač, LED osvetlenie (2x3W), hliníkový tukový filter, 

uhlíkový recirkulačný filter, prevedenie: čierne sklo + čierna nadstavba

WHVP 62F LT SD 859991629260
Stenový odsávač pár, šírka 60 cm, energ. trieda A, Perimeter (štrbinové odsávanie), kapacita odsávania min/max/intenz.: 275/495/650 

m3/h, hlučnosť min/max/intenz.: 52/65/71 dB, 3 stupne výkonu + Booster, časovač, LED osvetlenie (2x3W), hliníkový tukový filter, 

uhlíkový recirkulačný filter, prevedenie: sklo šampaň + strieborná nadstavba a spodné osvetlenie

WHVP 62F LT W 859991639540
Stenový odsávač pár, šírka 60 cm, energ. trieda A, Perimeter (štrbinové odsávanie), kapacita odsávania min/max/intenz.: 275/495/650 

m3/h, hlučnosť min/max/intenz.: 52/65/71 dB, 3 stupne výkonu + Booster, časovač, LED osvetlenie (2x3W), hliníkový tukový filter, 

uhlíkový recirkulačný filter, prevedenie: biele sklo + strieborná nadstavba a spodné osvetlenie

WHVP 62F LT SK 859991629330
Stenový odsávač pár, šírka 60 cm, energ. trieda A, Perimeter (štrbinové odsávanie), kapacita odsávania min/max/intenz:. 275/495/650 

m3/h, hlučnosť min/max/intenz.: 52/65/71 dB, 3 stupne výkonu + Booster, LED osvetlenie (2x3W), dotykové ovládanie vpredu, 1x 

hliníkový tukový filter, uhlíkový recirkulačný filter, prevedenie: čierne sklo + čierna nadstavba

AKR 62F LT K 859991629320
Stenový odsávač pár, šírka 60 cm, energ. trieda A, Perimeter (štrbinové odsávanie), kapacita odsávania min/max/intenz.: 275/495/650 

m3/h, hlučnosť min/max/intenz.: 52/65/71 dB, 3 stupne výkonu + Booster, LED osvetlenie (2x3W), dotykové ovládanie vpredu, 1x 

hliníkový tukový filter, uhlíkový recirkulačný filter, prevedenie: čierne sklo + čierna nadstavba

WHVP 65F LM K 859991629270
Stenový odsávač pár, šírka 60 cm, energ. trieda D, Perimeter (štrbinové odsávanie), kapacita odsávania min/max: 255/375 m3/h, 

hlučnosť min/max: 55/60 dB, 3 stupne výkonu, LED osvetlenie (2x), 1 hliníkový tukový filter, prevedenie: čierne sklo + čierna nadstavba

Komínové odsávače pár

WHBS 62F LT K 859991542390
Komínový odsávač pár, T-box, šírka 60 cm, energ. trieda A, kapacita odsávania min/max/intenz.: 135/464/750 m3/h, hlučnosť 

min/max/intenz.: 38/62/72 dB, dotykové ovládanie, 6.ZMYSEL™, 4 stupne výkonu, LED osvetlenie, 2 tukové filtre, uhlíkový recirkulačný 

filter, prevedenie: nerez + čierny ovládací panel

WHBS 93 F LE X 859991549880
Komínový odsávač pár, T-box, šírka 90 cm, energetická trieda B, kapacita odsávania min/max/intenz.: 285/610/720 m3/h, hlučnosť 

min/max/intenz.: 53/69/74 dB, 4 stupne výkonu, LED osvetlenie, 3 tukové filtre, uhlíkový recirkulačný filter, prevedenie: nerez

WHBS 63 F LE X 859991549980
Komínový odsávač pár, T-box, šírka 60 cm, energ. trieda B, kapacita odsávania min/max/intenz.: 285/610/720 m³/h, hlučnosť 

min/max/intenz.: 53/69/74 dB, 3 stupne výkonu + Power Boost + ZEN mode, LED osvetlenie, hliníkové tukové filtre, indikácia zanesenia 

filtra, uhlíkový recirkulačný filter, prevedenie: nerez

WHBS 95 LM K 859991566130
Komínový odsávač pár, T-box, šírka 90 cm, energ. trieda D, kapacita odsávania min/max: 302/428 m³/h, hlučnosť min/max: 57/65 dB, 3 

stupne výkonu + Power Boost + ZEN mode, LED osvetlenie (2x6W), 3 hliníkové tukové filtre, uhlíkový recirkulačný filter, prevedenie: 

čierny

WHFG 64 F LM X 859991550010
komínový odsávač pár, T-box, šírka 60 cm, energ. trieda B, kapacita odsávania min/max: 314/630 m3/h, hlučnosť min/max: 52/71 dB, 3 

stupne výkonu, LED osvetlenie, 2 hliníkové tukové filtre, uhlíkový recirkulačný filter, prevedenie: nerez + sklo

WHCN 94 F LM X 859991550030 DOPREDAJ
Komínový odsávač, šírka 90 cm, energ. trieda B, kapacita odsávania min/max: 256/603 m3/h, hlučnosť min/max: 47/66 dB, 3 stupne 

výkonu, LED osvetlenie, 3 hliníkové tukové filtre, uhlíkový recirkulačný filter, prevedenie: nerez

Odsávače pár pre zabudovanie do skrinky

AKR 747 IX/1 859991558540
Výsuvný odsávač pár, šírka 60 cm, energ. trieda C, 1 motor, kapacita odsávania min/max: 272/400 m3/h, hlučnosť min/max: 60/70dB, 1 

motor, 3 stupne výkonu, LED osvetlenie (2x3W), hliníkový tukový filter, uhlíkový recirkulačný filter, prevedenie: nerez

AKR 750 G SD 859991629130
Výsuvný odsávač pár, šírka 60 cm, energ. trieda D, kapacita odsávania min/max: 125/304 m3/h, hlučnosť min/max: 46/62 dB, 1 motor, 3 

stupne výkonu, LED osvetlenie (2x3W), hliníkový tukový filter, uhlíkový recirkulačný filter, prevedenie: predný panel - sklo champagne

AKR 750 G K 859991590680
Výsuvný odsávač pár, šírka 60 cm, energ. trieda D, kapacita odsávania min/max: 125/304 m3/h,  hlučnosť min/max 46/62 dB, 1 motor, 3 

stupne výkonu, LED osvetlenie (2x3W), hliníkový tukový filter, uhlíkový recirkulačný filter, prevedenie: predný panel - čierne sklo

AKR 749/1 IX 859991551230
Výsuvný odsávač pár, šírka 60 cm, energ. trieda D, kapacita odsávania min/max: 125/304 m3/h, hlučnosť min/max: 46/62 dB,   1 motor, 3 

stupne výkonu, LED osvetlenie (2x2,5W), hliníkový tukový filter, uhlíkový recirkulačný filter, prevedenie: nerez

AKR 749/1 NB 859991551250
Výsuvný odsávač pár, šírka 60 cm, energ. trieda D, kapacita odsávania min/max: 125/304 m3/h, hlučnosť min/max: 46/62 dB, 1 motor, 3 

stupne výkonu, LED osvetlenie (2x3W), hliníkový tukový filter, uhlíkový recirkulačný filter, prevedenie: čierny

AKR 749/1 WH 859991551270
Výsuvný odsávač pár, šírka 60 cm, energ. trieda D, kapacita odsávania min/max: 125/304 m3/h, hlučnosť min/max: 46/62 dB, 1 motor, 3 

stupne výkonu, LED osvetlenie (2x3W), hliníkový tukový filter, uhlíkový recirkulačný filter, prevedenie: biely

AKR 5390/1 IX 859991568520
Výsuvný odsávač pár, šírka 60 cm, energ. trieda D, min/max kapacita odsávania 125/304 m3/h, min/max hlučnosť 48/65 dB, 1 motor, 3 

stupne výkonu, LED osvetlenie (2x2,5W), hliníkový tukový filter, prevedenie: nerez

AKR 650/1 IX 859991551210
Vstavaný odsávač pár, šírka 52,4 cm, energ. trieda C, kapacita odsávania min/max: 225/600 m3/h, hlučnosť min/max: 46/70 dB, 1 motor, 

4 stupne výkonu, LED osvetlenie (2x5W), hliníkový tukový filter, uhlíkový recirkulačný filter, prevedenie: nerez

WCT 64 FLY X 859991552970
Vstavaný odsávač pár, šírka 53,4 cm, energ. trieda C, kapacita odsávania min/max: 125/224 m3/h, hlučnosť min/max: 45/54 dB, 1 motor, 

4 stupne výkonu, LED osvetlenie (6W), hliníkový tukový filter, uhlíkový recirkulačný filter, prevedenie: nerez

Závesné odsávače (podskrinkové)

WCN 65 FLX 859991645510 NOVINKA

Závesný odsávač pár, šírka 60 cm, ener. trieda D, kapacita odsávania min/max: 110/270 m3/h, hlučnosť min/max: 50/71 dB, 1 motor, 3 

stupne výkonu, LED osvetlenie (2x3W), hliníkový tukový filter, uhlíkový recirkulačný filter, pripojenie odsávacej rúry hore, prevedenie: 

nerez

WCN 65 FLK 859991645520 NOVINKA

Závesný odsávač pár, šírka 60 cm, ener. trieda D, kapacita odsávania min/max: 110/270 m3/h, hlučnosť min/max: 50/71 dB, 1 motor, 3 

stupne výkonu, LED osvetlenie (2x3W), hliníkový tukový filter, uhlíkový recirkulačný filter, pripojenie odsávacej rúry hore, prevedenie: 

čierny

AKR 441/1 IX 859991551510 DOPREDAJ

Závesný odsávač pár, šírka 60 cm, ener. trieda D, kapacita odsávania min/max: 110/254 m3/h, hlučnosť min/max: 47/66 dB, 1 motor, 3 

stupne výkonu, LED osvetlenie (2x2,5W), hliníkový tukový filter, uhlíkový recirkulačný filter, pripojenie odsávacej rúry hore, prevedenie: 

nerez

VSTAVANÉ PRÁČKY a PRÁČKY SO SUŠIČKOU

BI WMWG 91484E EU 869991586130
práčka, 9 kg (bubon 58 l), 1400 ot., energ.tr. C (65 kWh/100 cyklov), spotr.vody 50 l, hlučnosť A (70 dB), tichý bezuhlíkový motor, displej, 

6. ZMYSEL FreshCare+, odložený štart, 10 rokov záruka na motor

BI WMWG 81484E EU 869991585890
práčka, 8 kg (bubon 58 l), 1400 ot., energ.tr. C (63 kWh/100 cyklov), spotr.vody 48 l, hlučnosť A (70 dB), tichý bezuhlíkový motor, displej, 

6. ZMYSEL FreshCare+, odložený štart, 10 rokov záruka na motor

BI WMWG 71483E EU N 869991620860
práčka, 7 kg (bubon 52 l), 1400 ot.,energ.tr. C (63 kWh/100 cyklov), spotr.vody 48 l, hlučnosť A (70 dB), tichý bezuhlíkový motor (CIM), 

displej, 6.ZMYSEL FreshCare+, odložený štart, 10 rokov záruka na motor

BI WDWG 961484 EU 869991586140
práčka so sušičkou, pranie 9 kg /sušenie 6 kg (bubon 58 l), 1400 ot., energ.tr. C/D (65 kWh/307 kWh/100 cyklov), spotr.vody 50 l/65 l, 

hlučnosť A (70 dB), tichý bezuhlíkový motor (CIM), displej, 6.ZMYSEL FreshCare+, odložený štart, 10 rokov záruka na motor

BI WDWG 751482 EU N 869991620880
práčka so sušičkou, pranie 7 kg /sušenie 5 kg (bubon 58 l), 1400 ot., energ. tr. D/E (69 kWh/324 kWh/100 cyklov), spotr.vody 44 l/66 l, 

hlučnosť B (73 dB), tichý bezuhlíkový motor (CIM), displej, 6.ZMYSEL FreshCare+, odložený štart, 10 rokov záruka na motor



VSTAVANÉ UMÝVAČKY RIADU

PLNE INTEGROVANÉ umývačky - ŠÍRKA 60 CM

WIO 3O540 PELG 869991599890

š. 60cm, 14 súprav, energ.tr. B (64 kWh/100 cyklov), spotr.vody 9,5 l, hlučnosť B (40 dB), čierno-biely grafický displej, 10 progr., 

6.ZMYSEL™ 50-60°C, Rýchle umývanie a suš. 50°C, Rýchly 30min.,Tichý 50°C (nočné umýv.), Dezinfekcia, Samočistenie; POWER CLEAN, 

Turbo, Zónové umývanie, tablety/prášok, odložený štart; príslušenstvo Glass Care, Flexi zásuvka na príbory, signalizácia na podlahu, 

NaturalDry (automatické otvorenie dverí po skončení), Aquastop

WIP 4O33N PLE S B                 

posuvné závesy
869991638370

š. 60cm, 14 súprav, energ.tr. D (85 kW/100 cyklov), spotr.vody 9,5 l, hlučnosť B (43 dB), čierno-biely grafický displej, 10 progr., 6.ZMYSEL™ 

50-60°C, Rýchle umývanie a suš. 50°C, Rýchly 30min.,Tichý 50°C (nočné umýv.), Dezinfekcia, Samočistenie; POWER CLEAN, Turbo, 

Zónové umývanie, tablety/prášok, odložený štart; Flexi zásuvka na príbory, signalizácia na podlahu, NaturalDry (automatické otvorenie 

dverí po skončení), Aquastop, posuvné montážne závesy

WIP 4O41 PLEG 869991610670

š. 60cm, 14 súprav, energ.tr. C (75 kWh/100 cyklov), spotr.vody 9,5 l, hlučnosť B (41 dB), čierno-biely grafický displej, 10 progr., 

6.ZMYSEL™ 50-60°C, Rýchle umývanie a suš. 50°C, Rýchly 30min.,Tichý 50°C (nočné umýv.), Dezinfekcia, Samočistenie; POWER CLEAN, 

Turbo, Zónové umývanie, tablety/prášok, odložený štart; príslušenstvo Glass Care, Flexi zásuvka na príbory, signalizácia na podlahu, 

NaturalDry (automatické otvorenie dverí po skončení), Aquastop

WCIP 4O41 PFE 869991600740

š. 60cm, 14 súprav, energ.tr. C (75 kWh/100 cyklov), spotr.vody 9,5 l, hlučnosť B (41 dB), čierno-biely grafický displej, 10 progr., 

6.ZMYSEL™ 50-60°C, Rýchle umývanie a suš. 50°C, Rýchly 30min.,Tichý 50°C (nočné umýv.), Dezinfekcia, Samočistenie; POWER CLEAN, 

Turbo, Zónové umývanie, tablety/prášok, odložený štart; zásuvka na príbory, signalizácia na podlahu, NaturalDry (automatické otvorenie 

dverí po skončení), Aquastop

WIP 4T233 PFEG B 869991638360

š. 60cm, 14 súprav, energ.tr. D (85 kWh/100 cyklov), spotr.vody 9,5 l, hlučnosť B (43 dB), čierno-biely grafický displej, 10 progr., 

6.ZMYSEL™ 50-60°C, Rýchle umývanie a suš. 50°C, Rýchly 30min.,Tichý 50°C (nočné umýv.), Dezinfekcia, Samočistenie; POWER CLEAN, 

Turbo, Zónové umývanie, tablety/prášok, odložený štart; príslušenstvo Glass Care, zásuvka na príbory, signalizácia na podlahu, 

NaturalDry (automatické otvorenie dverí po skončení), Aquastop

WIO 3T133 PLE 869991603820

š. 60cm, 14 súprav, energ.tr. D (85 kWh/100 cyklov), spotr.vody 9,5 l, hlučnosť B (43 dB), čierno-biely grafický displej, 10 progr., 

6.ZMYSEL™ 50-60°C, Rýchle umývanie a suš. 50°C, Rýchly 30min.,Tichý 50°C (nočné umýv.), Dezinfekcia, Samočistenie; POWER CLEAN, 

Turbo, Zónové umývanie, tablety/prášok, odložený štart; Flexi zásuvka na príbory, signalizácia na podlahu, NaturalDry (automatické 

otvorenie dverí po skončení), Aquastop

WCIO 3T341 PE 869991596010

š. 60cm, 14 súprav, energ.tr. C (75 kWh/100 cyklov), spotr.vody 9,5 l, hlučnosť B (41 dB), čierno-biely grafický displej, 10 progr., 

6.ZMYSEL™ 50-60°C, Rýchle umývanie a suš. 50°C, Rýchly 30min.,Tichý 50°C (nočné umýv.), Dezinfekcia, Samočistenie; POWER CLEAN, 

Turbo, Zónové umývanie, tablety/prášok, odložený štart; signalizácia na podlahu, NaturalDry (automatické otvorenie dverí po skončení), 

Aquastop

WIO 3T133 PE 6.5 869991614630

š. 60cm, 14 súprav energ.tr. D (85 kWh/100 cyklov), spotr.vody 6,5 l, hlučnosť B (43 dB), čierno-biely grafický displej, 10 progr., 

6.ZMYSEL™ 50-60°C, Rýchle umývanie a suš. 50°C, Rýchly 30min.,Tichý 50°C (nočné umýv.), Dezinfekcia, Samočistenie; POWER CLEAN, 

Turbo, Zónové umývanie, tablety/prášok, odložený štart; signalizácia na podlahu, NaturalDry (automatické otvorenie dverí po skončení), 

Aquastop

WIC 3C34 PFE S                 

posuvné závesy
869991595910

š. 60cm, 14 súprav, energ.tr. D (85 kWh/100 cyklov), spotr.vody 9,5 l, hlučnosť B (44 dB), čierno-biely grafický displej, 8 progr., 6.ZMYSEL™ 

50-60°C, Rýchle umývanie a suš. 50°C, Rýchly 30min.,Tichý 50°C (nočné umýv.); POWER CLEAN, Turbo, Zónové umývanie, tablety/prášok, 

odložený štart; zásuvka na príbory, signalizácia na podlahu, NaturalDry (automatické otvorenie dverí po skončení), Aquastop, posuvné 

montážne závesy

WIC 3C33 PFE 869991613760

š. 60cm, 14 súprav, energ.tr. D (85 kWh/100 cyklov), spotr.vody 9,5 l, hlučnosť B (43 dB), čierno-biely grafický displej, 8 progr., 6.ZMYSEL™ 

50-60°C, Rýchle umývanie a suš. 50°C, Rýchly 30min.,Tichý 50°C (nočné umýv.); POWER CLEAN, Turbo, Zónové umývanie, tablety/prášok, 

odložený štart; zásuvka na príbory, signalizácia na podlahu, NaturalDry (automatické otvorenie dverí po skončení), ochrana proti 

pretečeniu

WIO 3C33 E 6.5 869991613780

š. 60cm, 14 súprav, energ.tr. D (85 kWh/100 cyklov), spotr.vody 6,5 l, hlučnosť B (43 dB), čierno-biely grafický displej, 10 progr., 

6.ZMYSEL™ 50-60°C, Rýchle umývanie a suš. 50°C, Rýchly 30min.,Tichý 50°C (nočné umýv.), Dezinfekcia, Samočistenie; Extra sušenie, 

Turbo, Zónové umývanie, tablety/prášok, odložený štart; signalizácia na podlahu, NaturalDry (automatické otvorenie dverí po skončení), 

Aquastop

WCIC 3C33 P 869991618910
š. 60cm, 14 súprav, energ.tr. D (85 kWh/100 cyklov), spotr.vody 9,5 l, hlučnosť B (43 dB), čierno-biely grafický displej, 8 progr., 6.ZMYSEL™ 

50-60°C, Rýchle umývanie a suš. 50°C, Rýchly 30min.,Tichý 50°C (nočné umýv.); POWER CLEAN, Turbo, Zónové umývanie, tablety/prášok, 

odložený štart; NaturalDry (automatické otvorenie dverí po skončení), Aquastop

WIC 3C26 F 869991605600
š. 60cm, 14 súprav, energ.tr. E (95 kWh/100 cyklov), spotr.vody 9,5 l, hlučnosť C (46 dB), čierno-biely grafický displej, 8 progr., 6.ZMYSEL™ 

50-60°C, Rýchly 30min.,Tichý 50°C (nočné umýv.); Zónové umývanie, tablety/prášok, odložený štart; zásuvka na príbory, NaturalDry 

(automatické otvorenie dverí po skončení), ochrana proti pretečeniu 

WI 7020 P 869991595290
š. 60cm, 14 súprav, energ.tr. E (95 kWh/100 cyklov), spotr.vody 9,5 l, hlučnosť C (46 dB), čierno-biely grafický displej, 8 progr., 6.ZMYSEL™ 

50-60°C, Rýchle umývanie a suš. 50°C, Rýchly 30min.,Tichý 50°C (nočné umýv.); POWER CLEAN, Turbo, Zónové umývanie, tablety/prášok, 

odložený štart; NaturalDry (automatické otvorenie dverí po skončení), ochrana proti pretečeniu

WI 3010 869991594180
š. 60cm, 13 súprav, energ.tr. F (104 kWh/100 cyklov), spotr.vody 12 l, hlučnosť C (49 dB), čierno-biely grafický displej, 5 progr., Rýchly 

30min., 1/2 náplň, ochrana proti pretečeniu

Umývačky S OVLÁDACÍM PANELOM - ŠÍRKA 60 CM

WBO 3O33 PL X 869991604320

š. 60cm, 14 súprav, energ.tr. D (85 kWh/100 cyklov), spotr.vody 9,5 l, hlučnosť B (43 dB), čierno-biely grafický displej, 11 progr., 

6.ZMYSEL™ 50-60°C, Rýchle umývanie a suš. 50°C, Rýchly 30min.,Tichý 50°C (nočné umýv.), Dezinfekcia, Samočistenie; POWER CLEAN, 

Turbo, Zónové umývanie, tablety/prášok, odložený štart; Flexi zásuvka na príbory, NaturalDry (automatické otvorenie dverí po skončení), 

Aquastop, čierno-nerezový ovládací panel

WBO 3T133 PF X 869991603550

š. 60cm, 14 súprav, energ.tr. D (85 kWh/100 cyklov), spotr.vody 9,5 l, hlučnosť B (43 dB), čierno-biely grafický displej, 10 progr., 

6.ZMYSEL™ 50-60°C, Rýchle umývanie a suš. 50°C, Rýchly 30min.,Tichý 50°C (nočné umýv.), Dezinfekcia, Samočistenie; POWER CLEAN, 

Turbo, Zónové umývanie, tablety/prášok, odložený štart; zásuvka na príbory, NaturalDry (automatické otvorenie dverí po skončení), 

Aquastop, čierno-nerezový ovládací panel

WBO 3T333 P 6.5 X 869991614650

š. 60cm, 14 súprav, energ.tr. D (85 kWh/100 cyklov), spotr.vody 6,5 l, hlučnosť B (43 dB), čierno-biely grafický displej, 10 progr., 

6.ZMYSEL™ 50-60°C, Rýchle umývanie a suš. 50°C, Rýchly 30min.,Tichý 50°C (nočné umýv.), Dezinfekcia, Samočistenie; POWER CLEAN, 

Turbo, Zónové umývanie, tablety/prášok, odložený štart; NaturalDry (automatické otvorenie dverí po skončení), Aquastop, čierno-nerezový 

ovládací panel

WBC 3C34 PF X 869991614670

š. 60cm, 14 súprav, energ.tr. D (85 kWh/100 cyklov), spotr.vody 9,5 l, hlučnosť B (44 dB), čierno-biely grafický displej, 8 progr., 6.ZMYSEL™ 

50-60°C, Rýchle umývanie a suš. 50°C, Rýchly 30min.,Tichý 50°C (nočné umýv.), Dezinfekcia, Samočistenie; POWER CLEAN, Zónové 

umývanie, tablety/prášok, odložený štart; zásuvka na príbory, NaturalDry (automatické otvorenie dverí po skončení), Aquastop, čierno-

nerezový ovládací panel

WBC 3C26 X 869991605540
š. 60cm, 14 súprav, energ.tr. E (95 kWh/100 cyklov), spotr.vody 9,5 l, hlučnosť C (46 dB), čierno-biely grafický displej, 8 progr., 6.ZMYSEL™ 

50-60°C, Rýchle umývanie a suš. 50°C, Rýchly 30min.,Tichý 50°C (nočné umýv.); Antibakteriálny oplach, Zónové umývanie, tablety/prášok, 

odložený štart; NaturalDry (automatické otvorenie dverí po skončení), ochrana proti pretečeniu, čierno-nerezový ovládací panel

PLNE INTEGROVANÉ umývačky - ŠÍRKA 45 CM

WSIO 3O34 PFE X 869991616430
š. 45cm, 10 súprav, energ.tr. D (67 kWh/100 cyklov)m spotr.vody 9 l, hlučnosť B (44 dB), displej, 6.ZMYSEL, Senzor 50-60°C, 

Samočistenie umývačky; POWER CLEAN, zónové umývanie, antibakteriálny oplach, tablety/prášok, odložený štart, príborová zásuvka, 

signalizácia na podlahu, Aquastop, NaturalDry (automatické otvorenie dverí po skončení), farba ovládacej lišty: nerez

WSIP 4O23 PFE 869991616460
š. 45cm, 10 súprav, energ.tr. E (76 kWh/100 cyklov), spotr.vody 9 l, hlučnosť B (43 dB), displej, dotykové ovládanie, 6.ZMYSEL, Senzor 50-

60°C, Nočný program, Samočistenie umývačky; POWER CLEAN, zónové umývanie, turbo umývanie, tablety/prášok, odložený štart, 

príborová zásuvka, signalizácia na podlahu, Aquastop

WSIO 3T125 6PE X 869991616410
š. 45cm, 10 súprav, energ.tr. E (76 kWh/100 cyklov), spotr.vody 6 l, hlučnosť C (45 dB), displej, 6.ZMYSEL, Senzor 50-60°C, Samočistenie 

umývačky; POWER CLEAN, zónové umývanie, turbo umývanie, tablety/prášok, odložený štart, signalizácia na podlahu, Aquastop, 

NaturalDry (automatické otvorenie dverí po skončení), farba ovládacej lišty: nerez

WSIC 3M27 C 869991616400
š. 45cm, 10 súprav, energ.tr. E (76 kWh/100 cyklov), spotr.vody 9 l, hlučnosť C (47 dB), displej, 6.ZMYSEL, Senzor 50-60°C; zónové 

umývanie, tablety/prášok, odložený štart, posuvná polica na príbory

WSIC 3M17 869991616610
š. 45cm, 10 súprav, energ.tr. F (84 kWh/100 cyklov), spotr.vody 9 l, hlučnosť C (47 dB), displej, 6.ZMYSEL, Senzor 50-60°C; zónové 

umývanie, tablety/prášok, odložený štart

Umývačky S OVLÁDACÍM PANELOM - ŠÍRKA 45 CM

WSBO 3O34 PF X                 869991615590

š. 45cm, 10 súprav, energ.tr. D (67 kWh/100 cyklov),  spotr.vody 9 l, hlučnosť B (44 dB), displej, 6.ZMYSEL, Senzor 50-60°C, Samočistenie 

umývačky; POWER CLEAN, zónové umývanie, antibakteriálny oplach, tablety/prášok, odložený štart, zásuvka na príbory, Aquastop, 

NaturalDry (automatické otvorenie dverí po skončení), čierno-nerezový ovládací panel

WSBO 3O23 PF X 869991614930

š. 45cm, 10 súprav, energ.tr. E (76 kWh/100 cyklov), spotr.vody 9 l, hlučnosť B (43 dB), displej, 6.ZMYSEL, Senzor 50-60°C, Samočistenie 

umývačky; POWER CLEAN, zónové umývanie, antibakteriálny oplach, tablety/prášok, odložený štart, zásuvka na príbory, Aquastop, čierno-

nerezový ovládací panel



VSTAVANÉ CHLADNIČKY, MRAZNIČKY a VINOTÉKY

Kombinované chladničky NO FROST

WHC20 T593 P                   

Push-to-Open
859991635270

Total NoFrost, 280 l (212+68 l), energ.tr. D (177 kWh/rok), hlučnosť B (32 dB), ZEN inverter kompresor, dotykový  displej, horné a bočné 

LED osvetlenie v chlad., LED osvetlenie v mrazničke, Multi Fresh Box - zásuvka s reguláciou vlhkosti (mäso, ovocie/zelenina, delikatesy), 

Fresh box (zásuvka na ovocie a zeleninu), Deli Box (zásuvka na delikatesy), kovový Multi Flow panel, priehradky s kovovou povrchovou 

úpravou, skladacia polička, držiak na fľaše, flexibilné priehradky vnútorných dverí, Rýchle chladenie, Párty režim, Prázdninový režim, 

Rýchle zmrazenie, Fast freeze podložka, alarm otvorených dverí, teplotný alarm, alarm výpadku prúdu, servisný alarm, koľajničkové 

uchytenie dekoratívnych dverí, otváranie Push-to-Open, výška 193,5cm, 15 rokov záruka na kompresor

WHC20 T593 859991633830

Total NoFrost, 280 l (212+68 l), energ.tr. D (177 kWh/rok), hlučnosť B (32 dB), ZEN inverter kompresor, dotykový  displej, horné a bočné 

LED osvetlenie v chlad., LED osvetlenie v mrazničke, Multi Fresh Box - zásuvka s reguláciou vlhkosti (mäso, ovocie/zelenina, delikatesy), 

Fresh box (zásuvka na ovocie a zeleninu), Deli Box (zásuvka na delikatesy), kovový Multi Flow panel, priehradky s kovovou povrchovou 

úpravou, skladacia polička, držiak na fľaše, flexibilné priehradky vnútorných dverí, Rýchle chladenie, Párty režim, Prázdninový režim, 

Rýchle zmrazenie, Fast freeze podložka, alarm otvorených dverí, teplotný alarm, alarm výpadku prúdu, servisný alarm, koľajničkové 

uchytenie dekoratívnych dverí, výška 193,5cm, 15 rokov záruka na kompresor

WHC20 T352 859991631890

Total NoFrost, 280 l (212+68 l), energ.tr. E (222 kWh/rok), hlučnosť B (32 dB), ZEN inverter kompresor, LED displej, horné LED osvetlenie, 

Multi Fresh Box - zásuvka s reguláciou vlhkosti (mäso, ovocie/zelenina, delikatesy), Fresh box (zásuvka na ovocie a zeleninu), flexibilné 

priehradky vnútorných dverí, kovový Multi flow panel, držiak na fľaše, Rýchle zmrazenie, alarm otvorených dverí, teplotný alarm, alarm 

výpadku prúdu, koľajničkové uchytenie dekoratívnych dverí, výška 193,5cm, 15 rokov záruka na kompresor

WHC18 T574 P                  

Push-to-Open
859991635750

Total NoFrost, 250 l (182+68 l), energ.tr. C (143 kWh/rok), hlučnosť B (32 dB), ZEN inverter kompresor, dotykový  displej, horné LED 

osvetlenie, Multi Fresh Box - zásuvka s reguláciou vlhkosti (mäso, ovocie/zelenina, delikatesy), Fresh box (zásuvka na ovocie a zeleninu), 

kovový Multi Flow panel, priehradky s kovovou povrchovou úpravou, skladacia polička, držiak na fľaše, Fresh podložka, flexibilné 

priehradky vnútorných dverí, Rýchle chladenie, Párty režim, Prázdninový režim, Rýchle zmrazenie, alarm otvorených dverí, teplotný alarm, 

alarm výpadku prúdu, servisný alarm, koľajničkové uchytenie dekoratívnych dverí, otváranie Push-to-Open, výška 177cm, 15 rokov záruka 

na kompresor

WHC18 T573 859991632970

Total NoFrost, 250 l (182+68 l), energ.tr. D (179 kWh/rok), hlučnosť B (32 dB), ZEN inverter kompresor, dotykový  displej, horné LED 

osvetlenie, Multi Fresh Box - zásuvka s reguláciou vlhkosti (mäso, ovocie/zelenina, delikatesy), Fresh box (zásuvka na ovocie a zeleninu), 

kovový Multi Flow panel, priehradky s kovovou povrchovou úpravou, skladacia polička, držiak na fľaše, Fresh podložka, flexibilné 

priehradky vnútorných dverí, Rýchle chladenie, Párty režim, Prázdninový režim, Rýchle zmrazenie, alarm otvorených dverí, teplotný alarm, 

alarm výpadku prúdu, servisný alarm, koľajničkové uchytenie dekoratívnych dverí, výška 177cm, 15 rokov záruka na kompresor

WHC18 T322 859991630600

Total NoFrost, 250 l (182+68 l), energ.tr. E (224 kWh/rok), hlučnosť B (32 dB), ZEN inverter kompresor, LED displej, horné LED osvetlenie, 

Multi Fresh Box - zásuvka s reguláciou vlhkosti (mäso, ovocie/zelenina, delikatesy), Fresh box (zásuvka na ovocie a zeleninu), flexibilné 

priehradky vnútorných dverí, Rýchle zmrazenie, alarm otvorených dverí, teplotný alarm, alarm výpadku prúdu, koľajničkové uchytenie 

dekoratívnych dverí, výška 177cm, 15 rokov záruka na kompresor

WHC18 T311 859991630270
Total NoFrost, 250 l (182+68 l), energ.tr. F (280 kWh/rok), hlučnosť B (32 dB), ZEN inverter kompresor, LED displej, LED osvetlenie, Fresh 

box (zásuvka na ovocie a zeleninu), flexibilné priehradky vnútorných dverí, Rýchle zmrazenie, alarm otvorených dverí, teplotný alarm, 

alarm výpadku prúdu, koľajničkové uchytenie dekoratívnych dverí, výška 177cm, 15 rokov záruka na kompresor

Kombinované chladničky so šírkou 70 cm

SP40 802 EU 2 859991602270
š. 70 cm,  400 l (299+101 l), energ.tr. E (248 kWh/rok), hlučnosť B (35 dB), 1K+1T, dotykový displej, 6.ZMYSEL FreshControl, 0°C zásuvka, 

senzor vlhkosti, premium LED osvetlenie, vnútorná výbava Flagship, chrómované zakončenie poličiek, lahôdková zásuvka, polička na 

fľaše, StopFrost, Fast freeze, teplotný alarm, alarm výpadku prúdu, vxšxh: 193,5x69x54,5 cm

SP40 801 EU 1 859991602240
š. 70 cm, 400 l (299+101 l), energ.tr. F (310 kWh/rok), hučnosť B (35 dB), 1K+1T, 6.ZMYSEL FreshControl, LED osvetlenie, vnútorná 

výbava Premium, chrómované zakončenie poličiek, lahôdková zásuvka, polička na fľaše, StopFrost, Fast freeze, teplotný alarm, alarm 

výpadku prúdu, vxšxh: 193,5x69x54,5 cm

SP40 800 EU 1 859991602260
š. 70 cm, 400 l (299+101 l), energ.tr. F (310 kWh/rok), hlučnosť B (35 dB), 1K+1T, 6.ZMYSEL FreshControl, LED osvetlenie, biele plastové 

zakončenie poličiek, lahôdková zásuvka, Fast freeze, teplotný alarm, alarm výpadku prúdu, vxšxh: 193,5x69x54,5 cm

Kombinované chladničky

ART 9811 SF2 859991605810
306 l (227+79 l), energ.tr. E (225 kWh/rok), hlučnosť B (35 dB), 1K+1T, elektronická, 6.ZMYSEL™ FRESH CONTROL, ventilátor, sklenené 

poličky, koľajničkové uchytenie dekoratívnych dverí, LED osvetlenie (prúžok), výška 193,5 cm

ART 98101   859991605790
306 l (227+79 l), energ.tr. E (225 kWh/rok), hlučnosť B (35 dB) 1K+1T, elektronická, 6.ZMYSEL™ FRESH CONTROL, ventilátor, sklenené 

poličky, koľajničkové uchytenie dekoratívnych dverí, nové LED osvetlenie (prúžok), výška 193,5 cm

ART 96101 859991605820
306 l (227+79 l), energ.tr. F (282 kWh/rok), hlučnosť B (35 dB) 1K+1T, elektronická, 6.ZMYSEL™ ventilátor, sklenené poličky, koľajničkové 

uchytenie dekoratívnych dverí, Starlight-LED osvetlenie, výška 193,5 cm

ART 6711 SF2                                                        859991605490
273 l (194+79 l), energ.tr. E (226 kWh/rok), hlučnosť B (35 dB), 1K+1T, elektronická, 6.ZMYSEL™FRESH CONTROL, ventilátor, sklenené 

poličky, StopFrost, koľajničkové uchytenie dekoratívnych dverí, Starlight-LED osvetlenie, výška 177cm

ART 66112 859991605440
273 l (194+79 l), energ.tr. E (226 kWh/rok), hlučnosť B (35 dB), 1K+1T, elektronická, 6.ZMYSEL ™, ventilátor, sklenené poličky, 

koľajničkové uchytenie dekoratívnych dverí, Starlight-LED osvetlenie, výška 177cm

ART 66102 859991609600
273 l (194+79 l), energ.tr. E (226 kWh/rok), hlučnosť B (35 dB), 1K+1T, elektronická, 6.ZMYSEL ™, ventilátor, sklenené poličky, 

koľajničkové uchytenie dekoratívnych dverí, Starlight-LED osvetlenie, výška 177cm

ART 65031 859991611340
273 l (194+79 l), energ.tr. F (283 kWh/rok), hlučnosť B (35 dB), 1K+1T, sklenené poličky, koľajničkové uchytenie dekoratívnych dverí, výška 

177cm

ART 65011 859991611320
273 l (194+79 l), energ.tr. F (283 kWh/rok), hlučnosť B (35 dB), 1K+1T, sklenené poličky, koľajničkové uchytenie dekoratívnych dverí, výška 

177cm

Jednodverové chladničky

ARG 18081 859991604060
monoklimatická chladnička, 314 l, energ.tr. F (143 kWh/rok), hlučnosť B (35 dB), 1K+1T, elektronické dotykové ovládanie, 6.ZMYSEL 

FreshControl, Antibakteriálny filter, Premium LED osvetlenie, sklenené poličky, držiak na fľaše, výška 177,1 cm

ARG 184701 859991607280
chladnička s výparníkom, 292 l (262+30 l), energ.tr. F (217 kWh/rok), hlučnosť B (35 dB), 1K+1T, elektronické ovládanie tlačidlami, 

6.ZMYSEL FreshControl, Antibakteriálny filter, LED osvetlenie, sklenené poličky, výška 177,1 cm 

ARG 180701 859991613290
monoklimatická chladnička, 314 l, energ.tr. F (143 kWh/rok), hlučnosť B (35 dB), elektronické ovládanie tlačidlami, 6.ZMYSEL 

FreshControl, Antibakteriálny filter, LED osvetlenie, sklenené poličky, výška 177,1 cm

ARG 86121 859991613280
chladnička s výparníkom, 189 l (171+18 l), energ.tr. F (189 kWh/rok), hlučnosť C (39 dB), elektronické ovládanie, LED displej, 6.ZMYSEL, 4 

sklenené poličky, koľajničkové uchytenie dekoratívnych dverí, výška 122 cm

ARG 7181 859991604090
monoklimatická chladnička, 209 l, energ.tr. F (127 kWh/rok), hlučnosť B (35 dB), elektronické ovládanie, LED displej, 6.ZMYSEL, 5 

sklenených poličiek, koľajničkové uchytenie dekoratívnych dverí, výška 122 cm

ARG 913 1 859991605000
chladnička s výparníkom, pod pracovnú dosku, 126 l (108+18 l), energ.tr. F (187 kWh/rok), hlučnosť C (39 dB), sklenené poličky, 

uchytenie dekoratívnych dverí priamo na spotrebič, výška 81,5 cm

ARZ 0051 859991604120
monoklimatická chladnička, pod pracovnú dosku, 144 l, energ.tr. F (117 kWh/rok), hlučnosť C (37 dB), uchytenie dekoratívnych dverí 

priamo na spotrebič, výška 81,5 cm

Dvojdverové chladničky

ART 3801 859991605260
218 l (178+40 l), energ.tr. F (226 kWh/rok), hlučnosť C (36 dB), sklenené poličky, koľajničkové uchytenie dekoratívnych dverí, výška 144,1 

cm

Skriňové mrazničky

AFB 18401 859991613710
NoFrost, 209 l, energ.tr. F (294 kWh/rok), hlučnosť C (38 db), vnútorný dotykový displej, 6.ZMYSEL Freeze Control, Fast freezing, Eco 

night, svetlo, alarm otvorených dverí, teplotný alarm, alarm výpadku prúdu, servisný alarm, koľajničkové uchytenie dekoratívnych dverí, 

výška 177,1cm 

AFB 8281 859991604150 pod pracovnú dosku, 91 l,  energ.tr. F (196 kWh/rok), hlučnosť C (40 dB), mechanické ovládanie, výška 81,5 cm



CENNÍK VOĽNE STOJACICH SPOTREBIČOV WHIRLPOOL
Platný od 01.04.2022

OTHER KITCHEN

Komerčný kód 12NC

PRÁČKY

Práčky ZHORA PLNENÉ

TDLRS 7222BS EU/N 859991619130
7 kg, 1200 ot. (B), energ.tr. E (78 kWh/100 cyklov), spotr.vody 45 l, hlučnosť B (74 dB), veľký digitálny displej, ZEN motor (super tichý 

motor s priamym pohonom bubna), 6.ZMYSEL™, FreshCare, rýchle pranie, odložený štart, SOFT OPENING, Aquastop, strieborná, 20 

rokov záruka na motor

TDLRB 65242BS EU/N 859991614200
6,5 kg, 1200 ot. (B), energ.tr. C (57 kWh/100 cyklov), spotr.vody 44 l, hlučnosť B (74 dB), veľký digitálny displej, ZEN motor (super tichý 

motor s priamym pohonom bubna), 6.ZMYSEL™, FreshCare, rýchle pranie, odložený štart, SOFT OPENING, Eltek hadica, biela s čiernymi 

ovlád. prvkami, 20 rokov záruka na motor

TDLRB 6242BS EU/N 859991614540
6 kg, 1200 ot. (B), energ.tr. C (55 kWh/100 cyklov), spotr.vody 43 l, hlučnosť B (74 dB), veľký digitálny displej, ZEN motor (super tichý 

motor s priamym pohonom bubna), 6.ZMYSEL™, FreshCare, rýchle pranie, odložený štart, SOFT OPENING, Eltek hadica, biela s čiernymi 

ovlád. prvkami, 20 rokov záruka na motor

TDLRS 6230SS EU/N 859991610200
6 kg, 1200 ot. (B), energ.tr. D (64 kWh/100 cyklov), spotr.vody 43 l, hlučnosť B (76 dB) digitálny displej, 6.ZMYSEL™, FreshCare, rýchle 

pranie, odložený štart, SOFT OPENING, strieborná, 5 rokov záruka na motor

TDLR 6230SS EU/N 859991609830
6 kg, 1200 ot. (B), energ.tr. D (64 kWh/100 cyklov), spotr.vody 43 l , hlučnosť B (76 dB), digitálny displej, 6.ZMYSEL™, FreshCare, rýchle 

pranie, odložený štart, SOFT OPENING, biela, 5 rokov záruka na motor

TDLR 6030L EU/N 859991601320
6 kg, 1000 ot. (C), energ.tr. D (64 kWh/100 cyklov), spotr.vody 42 l, hlučnosť C (78 dB), LED kontrolky, rýchle pranie, odložený štart, biela, 

5 rokov záruka na motor

TDLR 5030L EU/N 859991599440
5 kg, 1000 ot. (C), energ.tr. D (60 kWh/100 cyklov), spotr.vody 41 l, hlučnosť B (76 dB), LED kontrolky, rýchle pranie, odložený štart, biela, 

5 rokov záruka na motor

Práčky SPREDU PLNENÉ HLBOKÉ

W8 W946WB CS 859991624210

9 kg (bubon 64 l), 1400 ot. (B), energ.tr. A (49 kWh/100 cyklov), spotr.vody 45 l, hlučnosť A (71 dB), ovlád. panel so slovenským textom, 

textový LCD displej, ZEN motor (super tichý motor s priamym pohonom bubna), Osvetlenie bubna, AutoDose (autom. dávkovanie čist. 

prostr.), WaterSave (vrchný prúd vody), Freshcare+, 24 programov, Mix Extra Tichý, Plná dávka 45‘, Rýchly 30', Antialergénny, Detské, 

Plyšové hračky, Veci domácich miláčikov, Škvrny, Steam Refresh (osvieženie parou), Steam Hygiene (pranie s parou), násypka Push-to-

Open, filter s klik-otváraním a vypúšťacou hadičkou, biela + čierny rám dverí, 20 rokov záruka na motor

W8 W946WB EE 859991624220

9 kg (bubon 64 l), 1400 ot. (B), energ.tr. A (49 kWh/100 cyklov), spotr.vody 45 l, hlučnosť A (71 dB), ovlád. panel s anglickým textom, 

textový LCD displej, ZEN motor (super tichý motor s priamym pohonom bubna), Osvetlenie bubna, AutoDose (autom. dávkovanie čist. 

prostr.), WaterSave (vrchný prúd vody), Freshcare+, 24 programov, Mix Extra Tichý, Plná dávka 45‘, Rýchly 30', Antialergénny, Detské, 

Plyšové hračky, Veci domácich miláčikov, Škvrny, Steam Refresh (osvieženie parou), Steam Hygiene (pranie s parou), násypka Push-to-

Open, filter s klik-otváraním a vypúšťacou hadičkou, biela + čierny rám dverí, 20 rokov záruka na motor

FFD 10469 BCV EE 869991641920 NOVINKA

10 kg (bubon 71 l), 1400 ot. (A), ener.tr. A (51 kWh/100 cyklov), spotr.vody 52 l, hlučnosť B (76 dB), ovlád. panel s anglickým textom, LCD 

displej so slovenským textom, bezuhlíkový motor (CIM), Freshcare+, Steam Refresh (osvieženie parou), Steam Hygiene (pranie s parou), 

biela + čierny rám dverí s chromovým lemom, 10 rokov záruka na motor

FFB 10469 BV EE 869991641850 NOVINKA

10 kg (bubon 71 l), 1400 ot. (B), energ.tr. A (51 kWh/100 cyklov), spotr.vody 52 l, hlučnosť B (76 dB), ovlád. panel s anglickým textom, 

veľký digitálny displej, bezuhlíkový motor (BPM), Freshcare+, Steam Refresh (osvieženie parou), biela + čierny rám dverí, 10 rokov 

záruka na motor

FFD 8638 BV EE 859991597400
8 kg, 1600 ot. (A), ener.tr. D (73 kWh/100 cyklov), spotr.vody 48 l, hlučnosť D (82 dB), ovlád. panel s anglickým textom, LCD displej so 

slovenským textom, bezuhlíkový motor (CIM), Freshcare+, Steam Refresh (osvieženie parou), Steam Hygiene (pranie s parou), biela + 

čierny rám dverí, 10 rokov záruka na motor

FFB 8458 BV CS 859991636960
8 kg, 1400 ot. (B), energ.tr. B (54 kWh/100 cyklov), spotr.vody 48 l, hlučnosť C (78 dB), ovlád. panel so slovenským textom, veľký 

digitálny displej, bezuhlíkový motor (BPM), Freshcare+, Steam Refresh (osvieženie parou), biela + čierny rám dverí, 10 rokov záruka na 

motor

FFB 7238 BV EE 859991596980
7 kg, 1200 ot. (B), energ.tr. D (69 kWh/100 cyklov), spotr.vody 44 l, hlučnosť C (80 dB), ovlád. panel s anglickým textom, veľký digitálny 

displej, bezuhlíkový motor (CIM), Freshcare+, Steam Refresh (osvieženie parou), biela + čierny rám dverí, 10 rokov záruka na motor

FFS 7238 B EE 859991587120
7 kg, 1200 ot. (B), energ.tr. D (69 kWh/100 cyklov), spotr.vody 44 l, hlučnosť C (80 dB), ovlád. panel s anglickým textom, displej, 

bezuhlíkový motor (CIM), Freshcare+, biela + čierny rám dverí, 10 rokov záruka na motor

FFL 6238 W EE 859991598310
6 kg, 1200 ot. (B), energ.tr. D (65 kWh/100 cyklov), spotr.vody 43 l, hlučnosť C (80 dB), ovlád. panel s anglickým textom, displej, 

bezuhlíkový motor (CIM), Freshcare+, biela, 10 rokov záruka na motor

Práčky SPREDU PLNENÉ ÚZKE

FWSD 71283 BV EE N 869991623110 DOPREDAJ

7 kg (bubon 48 l), 1200 ot. (B), energ.tr. D (69 kWh/100 cyklov), spotr.vody 45 l, hlučnosť C (78 dB), LCD displej so slovenským textom, 

bezuhlíkový motor (CIM), 6.ZMYSEL, FreshCare+, Steam Refresh, Steam Hygiene, Čistenie+ (možnosť skrátiť program), Rýchly 30', 

Šport, Prikrývky, Vlna, Hodváb, odložený štart; biela + čierny rám dverí, 10 rokov záruka na motor

PRÁČKY SO SUŠIČKOU

FWDD 1071682 WSV EU N 869991619040
pranie 10 kg / sušenie 7 kg (bubon 71 l), 1600 ot. (A), energ.tr. D/E (79 kWh/414 kWh/100 cyklov), spotr.vody 51 l/66 l, hlučnosť D (84 

dB), LCD displej so slovenským textom, bezuhlíkový motor (BPM), 6.ZMYSEL, FreshCare+, Steam Refresh, rýchle pranie&sušenie 45´, 

rýchle pranie&sušenie 90´, rýchle pranie 30°/30´, Vlna, Jemné, odloženie štartu; biela + strieborný rám dverí, 10 rokov záruka na motor 

FWDG 971682 WBV EE N 869991619020

pranie 9 kg /sušenie 7 kg (bubon 58 l), 1600 ot. (A), energ.tr. D/E (76 kWh/414 kWh/100 cyklov), spotr.vody 50 l/66 l, hlučnosť D (83 dB), 

ovládací panel s anglickým textom, veľký digitálny displej, bezuhlíkový motor (BPM), 6.ZMYSEL, FreshCare+, Steam Refresh, rýchle 

pranie&sušenie 45´, rýchle pranie&sušenie 90´, rýchle pranie 30°/30´, Vlna, Jemné, odloženie štartu; biela + čierny rám dverí, 10 rokov 

záruka na motor 

FWDG 861483E WV EU N 869991614180
pranie 8 kg / sušenie 6 kg (bubon 58 l), 1400 ot. (B), energ.tr. C/D (63 kWh/307 kWh/100 cyklov), spotr.vody 48 l/65 l, hlučnosť D (81 dB), 

veľký digitálny displej, bezuhlíkový motor (BPM), 6.ZMYSEL, FreshCare+, Steam Refresh, rýchle pranie&sušenie 45´, rýchle 

pranie&sušenie 90´, rýchle pranie 30°/30´, Vlna, Jemné, odloženie štartu; biela, 10 rokov záruka na motor 

KONDENZAČNÉ SUŠIČKY

W7 D94WB CS 869991633460

Sušička kondenzačná s tepelným čerpadlom, 9 kg, energ. tr. A+++, hlučnosť A (59 dB), bezuhlíkový motor (BPM), ZEN bočnice, ovládací 

panel so slovenským textom, textový LCD displej; AutoCleaning Condenser (samočistenie), 17 programov, 6.ZMYSEL, FreshCare+ (teplé 

prevetrávanie po skončení), Vlna, Jemná bielizeň, XXL, Košele, Jeansy, Šport, Páperové bundy, Plyšové hračky; časové sušenie, 

nastavenie intenzity sušenia; Osvetlenie bubna, Dvojitý filter vo dverách, možnosť zmeny strany otvárania dverí, biela + čierny rám 

dverí, 10 rokov záruka na motor , medzikus pre kombináciu s práčkou W8 - SKD500

ST U 83X EU 869991584070 DOPREDAJ

Sušička kondenzačná s tepelným čerpadlom, ABSOLUTE dizajn, 8 kg, A+++, bezuhlíkový motor (BPM), dotykové ovládanie s textovým 

displejom; 17 programov, 6.ZMYSEL, FreshCare+ (teplé prevetrávanie po skončení), Vlna, Jemná bielizeň, XXL, Košele, Jeansy, Šport, 

Páperové bundy; časové sušenie, nastavenie intenzity sušenia; vxšxh: 85x59,5x65,6cm, biela + chrómový lem dverí, 10 rokov záruka na 

motor 

ST U 92X EU 869991583680 DOPREDAJ

Sušička kondenzačná s tepelným čerpadlom, ABSOLUTE dizajn, 9 kg, A++, bezuhlíkový motor (BPM), dotykové ovládanie s textovým 

displejom; 17 programov, 6.ZMYSEL, FreshCare+ (teplé prevetrávanie po skončení), Vlna, Jemná bielizeň, XXL, Košele, Jeansy, Šport, 

Páperové bundy; časové sušenie, nastavenie intenzity sušenia; vxšxh: 85x59,5x65,6cm, biela + chrómový lem dverí, 10 rokov záruka na 

motor 

ST U 92E EU 869991583690 DOPREDAJ

Sušička kondenzačná s tepelným čerpadlom, ABSOLUTE dizajn, 9 kg, A++, bezuhlíkový motor (BPM), dotykové ovládanie s textovým 

displejom; 17 programov, 6.ZMYSEL, FreshCare+ (teplé prevetrávanie po skončení), Vlna, Jemná bielizeň, XXL, Košele, Jeansy, Šport, 

Páperové bundy; časové sušenie, nastavenie intenzity sušenia; vxšxh: 85x59,5x65,6cm, biela + čierne dvere, 10 rokov záruka na motor 

ST U 82 EU 869991584050 DOPREDAJ

Sušička kondenzačná s tepelným čerpadlom, ABSOLUTE dizajn, 8 kg, A++, bezuhlíkový motor (BPM), dotykové ovládanie s textovým 

displejom; 17 programov, 6.ZMYSEL, FreshCare+ (teplé prevetrávanie po skončení), Vlna, Jemná bielizeň, XXL, Košele, Jeansy, Šport, 

Páperové bundy; časové sušenie, nastavenie intenzity sušenia; vxšxh: 85x59,5x65,6cm, biela, 10 rokov záruka na motor 

FFT D 8X3B EE 869991635820

Sušička kondenzačná s tepelným čerpadlom, 8 kg, A+++ (1,42 kWh/cyklus), účinnosť kondenzácie A, hlučnosťou 64 db, bezuhlíkový 

motor, LCD displej, 15 programov, FreshCare+ (teplé prevetrávanie po skončení), Vlna, Jemná bielizeň, Prikrývky, Košele, Jeansy, Šport, 

Rýchly program 30 min, Osvieženie bielizne;  časované sušenie, nastavenie intenzity sušenia, ľahké žehlenie; biela + čierne dvere, 10 

rokov záruka na motor

FFT M22 9X3B EE 869991636250

Sušička kondenzačná s tepelným čerpadlom, 9 kg, A+++ (1,69 kWh/cyklus), účinnosť kondenzácie A, hlučnosťou 64 db, bezuhlíkový 

motor, veľký displej, 15 programov, FreshCare+ (teplé prevetrávanie po skončení), Vlna, Jemná bielizeň, Prikrývky, Košele, Jeansy, Šport, 

Rýchly program 30 min, Osvieženie bielizne;  časované sušenie, nastavenie intenzity sušenia, ľahké žehlenie; biela + čierne dvere, 10 

rokov záruka na motor

FFT M22 9X2B EE 869991636180

Sušička kondenzačná s tepelným čerpadlom, 9 kg, A++ (2,07 kWh/cyklus), účinnosť kondenzácie B, hlučnosťou 64 db, bezuhlíkový 

motor, veľký displej, 15 programov, FreshCare+ (teplé prevetrávanie po skončení), Vlna, Jemná bielizeň, Prikrývky, Košele, Jeansy, Šport, 

Rýchly program 30 min, Osvieženie bielizne;  časované sušenie, nastavenie intenzity sušenia, ľahké žehlenie; biela + čierne dvere, 10 

rokov záruka na motor

FFT M11 9X2BY EE     
samočistenie

869991633950

Sušička kondenzačná s tepelným čerpadlom, automatické čistenie kondenzátora, 9 kg, A++ (2,12 kWh/cyklus), účinnosť kondenzácie B, 

hlučnosťou 64 db, bezuhlíkový motor, displej, 15 programov, FreshCare+ (teplé prevetrávanie po skončení), Vlna, Jemná bielizeň, 

Prikrývky, Košele, Jeansy, Šport, Rýchly program 30 min, Osvieženie bielizne;  časované sušenie, nastavenie intenzity sušenia, ľahké 

žehlenie; biela + čierne dvere, 10 rokov záruka na motor

Popis



FFT M11 8X3 EE 869991635830

Sušička kondenzačná s tepelným čerpadlom, 8 kg, A+++ (1,42 kWh/cyklus), účinnosť kondenzácie A, hlučnosťou 64 db, bezuhlíkový 

motor, displej, 15 programov, FreshCare+ (teplé prevetrávanie po skončení), Vlna, Jemná bielizeň, Prikrývky, Košele, Jeansy, Šport, 

Rýchly program 30 min, Osvieženie bielizne;  časované sušenie, nastavenie intenzity sušenia, ľahké žehlenie; biela, 10 rokov záruka na 

motor

FFT M11 82B EE 869991636140

Sušička kondenzačná s tepelným čerpadlom, 8 kg, A++ (1,78 kWh/cyklus), účinnosť kondenzácie B, hlučnosťou 64 db, bezuhlíkový 

motor, displej, 15 programov, FreshCare+ (teplé prevetrávanie po skončení), Vlna, Jemná bielizeň, Prikrývky, Košele, Jeansy, Šport, 

Rýchly program 30 min, Osvieženie bielizne;  časované sušenie, nastavenie intenzity sušenia, ľahké žehlenie; biela + čierne dvere, 10 

rokov záruka na motor

VOĽNE STOJACE CHLADNIČKY

ŠTVORDVEROVÉ kombinované chladničky NO FROST

WQ9I MO1L                        

pripojenie na WiFi
859991572230

Triple NoFrost (3 chladiace okruhy), 592 l (355+237 l), energ.tr. F (435 kWh/rok), hlučnosť C (41 dB), dotykový LED displej, Výrobník ľadu 

+ dávkovač vody a ľadových kociek/triešte; 6.ZMYSEL Precision control, Konvertibilná zóna (priestor v mrazničke s nastaviteľnou 

teplotou +10°C až -22°C), Pure control (ozón), rýchle chladenie, rýchle zmrazenie, prázdninový režim, alarm otvorených dverí; lahôdková 

zásuvka, výsuvná polica, 6 priečinkov vo dverách mrazničky, LED osvetlenie (postupne sa rozjasňujúce) - dva horné a dva bočné pásy, 

LED osvetlenie v mrazničke, nerezová zadná stena Multiflow, zapustená rukoväť, v 187,4 x šírka 91 x h 70 cm, farba: nerez, 20 rokov 

záruka na kompresor

WQ9 B2L 859991613880

Total NoFrost, 594 l (388+206 l), energ.tr. E (338 kWh/rok), hlučnosť C (37 dB), dotykový LED displej; 6.ZMYSEL FreshLock+FreezeLock, 

FlexiFreeze (priestor v mrazničke s nastaviteľnou teplotou -7°C až -22°C), rýchle chladenie, rýchle zmrazenie, prázdninový režim, teplotný 

alarm; horné LED svetlo (postupne sa rozjasňujúce), zapustená rukoväť, v 187,4 x šírka 91 x h 70 cm, farba: nerez, 20 rokov záruka na 

kompresor

WQ9 E1L 859991610030

Total NoFrost, 610 l (388+222 l), energ.tr. F (420 kWh/rok), hlučnosť C (37 dB), dotykový LED displej; 6.ZMYSEL FreshLock+FreezeLock, 

rýchle chladenie, rýchle zmrazenie, prázdninový režim, teplotný alarm; horné LED svetlo (postupne sa rozjasňujúce), zapustená rukoväť, v 

187,4 x šírka 91 x h 70 cm, farba: nerez, 20 rokov záruka na kompresor

KOMBINOVANÉ chladničky NO FROST

WB70E 972 X 869991631110
Total NoFrost, 462 l (309+153 l), energ.tr. E (291 kWh/rok), hlučnosť C (40 dB), vonkajší displej, 6.ZMYSEL, Rýchle chladenie, zásuvka 

FreshBox 0°, polica na fľaše, Rýchle mrazenie, LED osvetlenie, alarm otvorených dverí, teplotný alarm, servisný alarm, vyčnievajúca 

rukoväť, v 195,5 x šírka 70 x h 75,5 cm, farba: nerez, 15 rokov záruka na kompresor

WB70I 931 X 869991631150
Total NoFrost, 462 l (309+153 l), energ.tr. F (364 kWh/rok), hlučnosť D (43 dB), interný displej, 6.ZMYSEL, Rýchle chladenie, zásuvka 

FreshBox 0°, Rýchle mrazenie, LED osvetlenie, alarm otvorených dverí, teplotný alarm, servisný alarm,  vyčnievajúca rukoväť, v 195,5 x 

šírka 70 x h 75,5 cm, farba: nerez, 15 rokov záruka na kompresor

W9 931D B H 859991601090 DOPREDAJ

DUAL NoFrost, 341 l (243+98 l), energ.tr. D (198 kWh/rok), hlučnosť C (39 dB), vonkajší displej, 6.ZMYSEL™, FreshBox 0°C, Fast Freezing 

Pad (podložka na rýchle zmrazenie), rýchle chladenie, rýchle mrazenie, dovolenkový režim, alarm výpadku prúdu, teplotný alarm; LED 

svetlo (2x), vyčnievajúca rukoväť, vxšxh: 201 x 59,5 x 68,8 cm, farba: bronzová, 20 rokov záruka na kompresor

W9 931D KS 859991601070 DOPREDAJ

DUAL NoFrost, 341 l (243+98 l), energ.tr. D (198 kWh/rok), hlučnosť C (39 dB), vonkajší displej, 6.ZMYSEL™, FreshBox 0°C, rýchle 

chladenie, rýchle mrazenie, dovolenkový režim, alarm výpadku prúdu, teplotný alarm; LED svetlo, zapustená rukoväť, vxšxh: 201 x 59,5 x 

66,3 cm, farba: čierna, 20 rokov záruka na kompresor

W9 931D IX 859991602750 DOPREDAJ

DUAL NoFost, 341 l (243+98 l), energ.tr. D (198 kWh/rok), hlučnosť C (39 dB), vonkajší displej, 6.ZMYSEL™, FreshBox 0°C, rýchle 

chladenie, rýchle mrazenie, dovolenkový režim, alarm výpadku prúdu, teplotný alarm; LED svetlo, zapustená rukoväť, vxšxh: 201 x 59,5 x 

65,5 cm, farba: nerez, 20 rokov záruka na kompresor

W7 931T W 859991612990 DOPREDAJ

NoFrost, 364 l (260+104 l), energ.tr. D (203 kWh/rok), hlučnosť C (37 dB), vonkajší displej, 6.ZMYSEL™, FreshBox 0°, rýchle chladenie, 

rýchle mrazenie, Eco režim, režim Dobrú noc, teplotný alarm, alarm dverí; LED svetlo, držiak na fľaše, zapustená rukoväť, vxšxh: 201 x 

59,6 x 67,7 cm, farba: biela, 15 rokov záruka na kompresor

W7 831T MX 859991602730 DOPREDAJ

NoFrost, 333 l (229+104 l), energ.tr. D (201 kWh/rok), hlučnosť C (40 dB), vonkajší displej, 6.ZMYSEL™, FreshBox 0°, rýchle chladenie, 

rýchle mrazenie, Eco režim, režim Dobrú noc, teplotný alarm, alarm dverí; LED svetlo, držiak na fľaše, zapustená rukoväť, vxšxh: 189 x 

59,6 x 67,7 cm, farba: zrkadlový nerez, 15 rokov záruka na kompresor

W7 831T OX H 859991601480 DOPREDAJ

NoFrost, 333 l (229+104 l), energ.tr. D (201 kWh/rok), hlučnosť C (37 dB), vonkajší displej, 6.ZMYSEL™, FreshBox 0°, rýchle chladenie, 

rýchle mrazenie, Eco režim, režim Dobrú noc, teplotný alarm, alarm dverí; LED svetlo, držiak na fľaše, vyčnievajúca rukoväť, vxšxh: 189 x 

59,6 x 67,6 cm, farba: nerez, 15 rokov záruka na kompresor

W7 831A OX 859991601470 DOPREDAJ

NoFrost, 333 l (229+104 l), energ.tr. D (201 kWh/rok), hlučnosť C (37 dB), vnútorný displej, 6.ZMYSEL™, FreshBox 0°, rýchle chladenie, 

rýchle mrazenie, teplotný alarm, alarm dverí; LED svetlo, držiak na fľaše, zapustená rukoväť, vxšxh: 189 x 59,6 x 67,7 cm, farba: nerez, 15 

rokov záruka na kompresor

W7 921O OX H 859991604880 DOPREDAJ
NoFrost, 364 l (260+104 l), energ.tr. E (254 kWh/rok), hlučnosť C (40 dB), 6.ZMYSEL™, FreshBox 0°, rýchle chladenie, rýchle mrazenie, 

alarm dverí; LED svetlo, držiak na fľaše, vyčnievajúca rukoväť, vxšxh: 201 x 60,1 x 72,9 cm, farba: nerez, 15 rokov záruka na kompresor

W7 921O W H 859991604910 DOPREDAJ
NoFrost, 364 l (260+104 l), energ.tr. E (254 kWh/rok), hlučnosť C (40 dB), 6.ZMYSEL™, FreshBox 0°, rýchle chladenie, rýchle mrazenie, 

alarm dverí; LED svetlo, držiak na fľaše, vyčnievajúca rukoväť, vxšxh: 201 x 60,1 x 72,9 cm, farba: biela, 15 rokov záruka na kompresor

W7 921I OX 859991604900 DOPREDAJ
NoFrost, 364 l (260+104 l), energ.tr. E (254 kWh/rok), hlučnosť C (40 dB),  6.ZMYSEL™, FreshBox 0°, rýchle mrazenie, alarm dverí; LED 

svetlo, držiak na fľaše, zapustená rukoväť, vxšxh: 201 x 60,1 x 72,9 cm, farba: nerez, 15 rokov záruka na kompresor

W7 821O K 859991604920 DOPREDAJ
NoFrost, 333 l (229+104 l), energ.tr. E (251 kWh/rok), hlučnosť C (40 dB), 6.ZMYSEL™, FreshBox 0°, rýchle chladenie, rýchle mrazenie, 

alarm dverí; LED svetlo, zapustená rukoväť, vxšxh: 189 x 59,6 x 67,7 cm, farba: čierna, 15 rokov záruka na kompresor

W7 821O OX H 859991604930 DOPREDAJ
NoFrost, 333 l (229+104 l), energ.tr. E (251 kWh/rok), hlučnosť C (40 dB), 6.ZMYSEL™, FreshBox 0°, rýchle chladenie, rýchle mrazenie, 

alarm dverí; LED svetlo, držiak na fľaše, vyčnievajúca rukoväť, vxšxh: 189 x 60,1 x 72,8 cm, farba: nerez, 15 rokov záruka na kompresor

W7 811I W 859991602520 DOPREDAJ
NoFrost, 333 l (229+104 l), energ.tr. F (314 kWh/rok), hlučnosť C (40 dB), 6.ZMYSEL™, FreshBox 0°, rýchle chladenie, rýchle mrazenie, 

alarm dverí; LED svetlo, zapustená rukoväť, vxšxh: 189 x 59,6 x 67,7 cm, farba: biela, 15 rokov záruka na kompresor

KOMBINOVANÉ chladničky KLASICKÉ

W5 921E OX 2 859991612900
371 l (261+111 l), energ.tr. E (241 kWh/rok), hlučnosť C (39 dB), 6.ZMYSEL™, STOP FROST, rýchle chladenie, alarm dverí; LED svetlo, 

zapustená rukoväť, vxšxh: 201 x 59,5 x 65,5 cm, farba: nerez, 5 rokov záruka na kompresor

W5 921C W 859991602840

371 l (260+111 l), energ.tr. E (249 kWh/rok), hlučnosť C (39 dB), vnútorný displej, 6.ZMYSEL™, rýchle chladenie, rýchle mrazenie, party 

režim, alarm výpadku prúdu, teplotný alarm; LED svetlo, držiak na fľaše, zapustená rukoväť, vxšxh: 201 x 59,5 x 66,3 cm, farba: biela, 5 

rokov záruka na kompresor

W5 721E OX 2 859991601640
308 l (197+111 l), energ.tr. E (233 kWh/rok), hlučnosť C (39dB), 6.ZMYSEL™, rýchle chladenie, alarm dverí; LED svetlo, držiak na fľaše, 

zapustená rukoväť, vxšxh: 176 x 59,5 x 65,5 cm, farba: nerez, 5 rokov záruka na kompresor

W5 721E W 2 859991601630
308 l (197+111 l), energ.tr. E (233 kWh/rok), hlučnosť C (39dB), 6.ZMYSEL™, rýchle chladenie, alarm dverí; LED svetlo, držiak na fľaše, 

zapustená rukoväť, vxšxh: 176 x 59,5 x 65,5 cm, farba: biela, 5 rokov záruka na kompresor

DVOJDVEROVÉ chladničky S MRAZNIČKOU HORE

WT70E 831 X 869991631050
423 l (317+106 l), energ.tr. F (378 kWh/rok), hlučnosť D (43 dB), Total NoFrost, externý displej, Multiflow (rovnomerná distribúcia 

vzduchu), vyčnievajúce rukoväte, vxšxh: 180 x 70 x 72,5 cm, farba: nerez, 15 rokov záruka na kompresor

W55TM 4110 W 859991616940
212 l (171+41 l), energ.tr. F (221 kWh/rok), hlučnosť C (41 dB), rýchle mrazenie, sklen. poličky, zapustené rukoväte, vxšxh: 144 x 54 x 57 

cm, farba: biela, 5 rokov záruka na kompresor

JEDNODVEROVÉ chladničky

SW6 AM2Q W 2 869991606190
319 l, energ.tr. E (113 kWh/rok), hlučnosť C (38 dB), 6.ZMYSEL FreshControl, MULTIFLOW + MIKROBAN, LED osvetlenie, sklenené 

poličky, rovné dvere, vyčnievajúca rukoväť, vxšxh: 167 x 60 x 64,5 cm, vhodná pre kombináciu s mrazničkou UW6 F2C WB, farba: biela, 5 

rokov záruka na kompresor

W55VM 1110 W 1 859991614440
122 l (105+17 l), energ.tr. F (180 kWh/rok), hlučnosť C (38 dB), sklenené poličky, zapustená rukoväť, vxšxh: 84 x 54 x 59,5 cm, farba: 

biela, 5 rokov záruka na kompresor

W55RM 1110 W 859991609070
135 l, energ.tr. F (114 kWh/rok), hlučnosť C (41 dB), sklenené poličky, zapustená rukoväť, vxšxh: 84 x 54 x 59,5 cm, farba: biela, 5 rokov 

záruka na kompresor

VOĽNE STOJACE MRAZNIČKY

SKRIŇOVÉ mrazničky

WVA 31612 NFW 2 869991608590
309 l, energ.tr. E (258 kWh/rok), hlučnosť C (41 dB), 6.ZMYSEL™ NO FROST, zásuvky: 3 + 2 XXL + 2 výklopné dvierka, vyčnievajúca 

rukoväť, vxšxh: 175 x 71 x 76 cm, farba: biela, 15 rokov záruka na kompresor

UW8 F2C XBI N 2 869991608460
263 l, energ.tr. E (242 kWh/rok), hlučnosť C (41 dB),  6.ZMYSEL Freeze Control, NO FROST, elektronická, dotyk. ovládanie, MAXI hlboká 

zásuvka, ľahké otváranie dverí, vyčnievajúca rukoväť, alarm výpadku prúdu, twister na ľadové kocky, vhodná pre kombináciu s 

chladničkou SW8 AM2C XR 2, vxšxh: 187,5 x 59,5 x 63 cm, nerez, 15 rokov záruka na kompresor

UW8 F2Y WBI F 2 869991608500
263 l, energ.tr. E (242 kWh/rok), hlučnosť C (41 dB),  6.ZMYSEL Freeze Control, NO FROST, elektronická, dotyk. ovládanie, MAXI hlboká 

zásuvka, ľahké otváranie dverí, vyčnievajúca rukoväť, alarm výpadku prúdu, twister na ľadové kocky, vhodná pre kombináciu s 

chladničkou SW8 AM2Y WR 2, vxšxh: 187,5 x 59,5 x 63 cm, farba: biela, 15 rokov záruka na kompresor

UW6 F2C WB 2 869991608560
228 l, energ.tr. E (230 kWh/rok), hlučnosť C (41 dB), 6.ZMYSEL, NO FROST, elektronická,  zásuvky: 2 + 2 XXL + 2 výklopné dvierka, 

vyčnievajúca rukoväť, vxšxh: 167 x 60 x 63 cm, vhodná pre kombináciu s chladničkou SW6 AM2Q W, farba: biela, 15 rokov záruka na 

kompresor

UW4 F2Y WB F 2 869991606540
179 l, energ.tr. E (213 kWh/rok), hlučnosť C (41 dB),  6.ZMYSEL™, NO FROST, elektronické ovl., zásuvky: 3 + 1 XXL + 1 výklopné dvierka, 

vyčnievajúca rukoväť, vxšxh: 142 x 60 x 64,5 cm, farba: biela, 15 rokov záruka na kompresor

W55ZM 111 W 859991609160 103 l, energ.tr. F (213 kWh/rok), hlučnosť C (41 dB), 4 zásuvky, vxšxh: 84 x 54 x 61,5 cm, farba: biela, 5 rokov záruka na kompresor



TRUHLICOVÉ mrazničky

WHE 39352 FO 859991607550
394 l, energ.tr. E (262 kWh/rok), hlučnosť D (42 dB), 6.ZMYSEL, FROST OUT, LED displej, 4 koše, vxšxh: 91,6 x 140,5 x 69,8 cm, 10 rokov 

záruka na kompresor

WHE 31352 FO 2 859991607540
315 l, energ.tr. E (237 kWh/rok), hlučnosť D (42dB) 6.ZMYSEL, FROST OUT, LED displej, 3 koše, vxšxh: 91,6 x 118 x 69,8 cm, 10 rokov 

záruka na kompresor

WHM 4611 2 859991607720 437 l, energ.tr. F (344 kWh/rok), hlučnosť D (42 dB), 4 koše, 10 rokov záruka na kompresor

WHM 22113 3 859991603660 219 l, energ.tr. D (165 kWh/rok), hlučnosť D (42 dB), 2 koše, 10 rokov záruka na kompresor

WHM 25112 2 859991603180 255 l, energ.tr. E (218 kWh/rok), hlučnosť C (40 dB), 1 kôš, 10 rokov záruka na kompresor 

WHS 2121 859991611990 204 l, energ.tr. F (252 kWh/rok), hlučnosť D (42 dB), 1 kôš, 10 rokov záruka na kompresor

VOĽNE STOJACE SPORÁKY

Sporáky ŠÍRKA 50 CM

WS5V8CCX/E 869991564880
Elektrický sporák, 60 l, A, elektrická teplovzdušná rúra, displej, 10 programov, 4 sklokeramické zóny; príslušenstvo: katalytické panely, 

výsuvné koľajničky, 1x plech, 1x mriežka, výklopná priehradka; vxšxh 85x50x60 cm, prevedenie: nerez, zrkadlové sklo dverí

WS5G8CHX/E 869991565110
Kombinovaný sporák, 60 l, A, elektrická teplovzdušná rúra, displej, 10 programov, Steam&Clean (čistenie parou), 4 plynové zóny, 2 

liatinové mriežky; príslušenstvo: 1x plech, 1x mriežka, výklopná priehradka; vxšxh 85x50x60 cm, prevedenie: nerez, zrkadlové sklo dverí

WS5G8CHW/E 869991564790
Kombinovaný sporák, 60 l, A, elektrická teplovzdušná rúra, displej, 10 programov, Steam&Clean (čistenie parou), 4 plynové zóny, 2 

liatinové mriežky; príslušenstvo: 1x plech, 1x mriežka, výklopná priehradka; vxšxh 85x50x60 cm, prevedenie: biely, zrkadlové sklo dverí

VOĽNE STOJACE MIKROVLNNÉ RÚRY

MWP 103 W 859991566960
ovládanie gombíkmi, 20 l, 2D distribúcia; Ohrev, Gril, Rozmrazovanie; interiér lakovaný, výkon mikrovĺn / grilu: 700 W / 1000 W, 

prevedenie: biela

MWP 103 SB 859991566980
ovládanie gombíkmi, 20 l, 2D distribúcia; Ohrev, Gril, Rozmrazovanie; interiér lakovaný, výkon mikrovĺn / grilu: 700 W / 1000 W, 

prevedenie: strieborná

MWP 252 SB 859991557000
dotykové ovládanie, 25 l, 2D distribúcia; Ohrev, Varenie v pare, Defrost, Auto Cook, Auto Clean, Roztápanie, Kysnutie, Yogurt, 

Udržiavanie v teple; interiér lakovaný, výkon mikrovĺn: 900 W, prevedenie: strieborná

MWP 253 W 859991557020
elektronická, dotykové ovládanie, 25 l, 2D distribúcia; Ohrev, Gril, Defrost, Auto Cook, Auto Clean, Roztápanie, Kysnutie, Yogurt, 

Udržiavanie v teple; interiér lakovaný, výkon mikrovĺn / grilu: 900 W / 1000 W, prevedenie: biela

MWF 420 BL 858742099490
elektronická, dotykové ovládanie, 25 l, bez otočného taniera, Defrost, Auto Cook, Auto Clean, interiér: lakovaný, detský zámok, výkon 

mikrovĺn: 800 W, čierna

MWF 421 SL 858742199890
elektronická, otykové ovládanie, 25 l, bez otočného taniera, Gril, Defrost, Auto Cook, Auto Clean, interiér: lakovaný, detský zámok, výkon 

mikrovĺn / grilu: 800 W / 1000 W, strieborná

MCP 349 BL 858734999490
elektronická, displej, 25 l, 3D distribúcia, Chef Menu, Horúci vzduch, Varenie v pare, Gril, Crisp, Jet Defrost, Auto Clean, interiér lakovaný, 

detský zámok, bočné otváranie/ľavé závesy, Výkon mikrovĺn / grilu: 800 / 900 W, strieborná

MWP 303 M 859991537090
elektronická, 30 l, 3D distribúcia, Grill, Defrost, Auto Cook, Roztápanie, Kysnutie, Udržiavanie v teple, Auto Clean, tichý režim, interiér 

lakovaný, bočné otváranie/ľavé závesy, Výkon mikrovĺn/ grilu: 900 W /1050 W, priehľadné sklo, zrkadlové sklo

MWP 303 SB 859991537160
elektronická, 30 l, 3D distribúcia, Grill, Defrost, Auto Cook, Roztápanie, Kysnutie, Udržiavanie v teple, Auto Clean, tichý režim, interiér 

lakovaný, bočné otváranie/ľavé závesy, Výkon mikrovĺn/ grilu: 900 W /1050 W, priehľadné sklo, strieborná + čierny ovládací panel a dvere

MWP 338 W 859991537170 DOPREDAJ
elektronická, 33 l, 3D distribúcia, Chef Menu, Special Menu, Horúci vzduch, Crisp, Grill, JetDefrost, Auto Clean, nerezový interiér, 

otváranie dole, Výkon mikrovĺn/grilu/horúceho vzduchu: 900 W/1200 W/1700 W, priehľadné sklo, biela

MWP 339 SW 859991537180 DOPREDAJ
elektronická, 33 l, 3D distribúcia, Chef Menu, Special Menu, Horúci vzduch, Varenie v pare, Crisp, Grill, JetDefrost, Auto Clean, nerezový 

interiér, otváranie dole, Výkon mikrovĺn/grilu/horúceho vzduchu: 900 W/1200 W/1700 W, priehľadné sklo, biela

MWP 338 SB 859991537700
elektronická, 33 l, 3D distribúcia, Chef Menu, Special Menu, Horúci vzduch, Crisp, Grill, JetDefrost, Auto Clean, nerezový interiér, 

otváranie dole, Výkon mikrovĺn/grilu/horúceho vzduchu: 900 W/1200 W/1700 W, priehľadné sklo, strieborná + čierny ovládací panel a 

dvere

MWP 338 SX 859991537710
elektronická, 33 l, 3D distribúcia, Chef Menu, Special Menu, Horúci vzduch, Crisp, Grill, JetDefrost, Auto Clean, nerezový interiér, 

otváranie dole, Výkon mikrovĺn/grilu/horúceho vzduchu: 900 W/1200 W/1700 W, priehľadné sklo,nerez

MWP 3391 SX 859991538330
elektronická, 33 l, 3D distribúcia, Chef Menu, Special Menu, Horúci vzduch, Varenie v pare, Crisp, Grill, JetDefrost, Auto Clean, nerezový 

interiér, otváranie dole, Výkon mikrovĺn/grilu/horúceho vzduchu: 1000 W/1200 W/1700 W, priehľadné sklo, strieborná + nerez
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