
Spotřebiče Whirlpool 
v originální barvě 
Champagne



Set horkovzdušné a mikrovlnné trouby
Design Absolute v barvě Champagne

Oblíbený design Whirlpool Absolute s nerezovým madlem a centrálním tlačítkem je k dispozici i v barvě 
Champagne. Vybírat můžete ze dvou modelů horkovzdušných trub, kdy obě jsou s vestavnou mikrovlnnou 
troubou v dokonalém souladu z pohledu designu i stylu ovládání.

Kuchyňské spotřebiče v barvě nerezu, černé nebo bílé jsou dlouhodobě velmi oblíbenou variantou pro moderní i tradiční interiéry. Značka Whirlpool 
však nyní  přichází s kompletní nabídkou modelů ve velmi originální barvě Champagne.  Ta přináší netradiční design skvěle padnoucí do kuchyní, 
které jsou laděny do studených i teplých barevných tónů. Barva Champagne má lehce světle měděný podtón a náznak perleťového lesku, je tak dosta-
tečně neutrální pro každý interiér, ale zároveň výrazná svou originalitou. 

Pro vaši kuchyni můžete v barvě Champagne vybrat kompletní vybavení spotřebiči - set vestavné horkovzdušné a mikrovlnné trouby, výsuvný 
nebo nástěnný odsavač, indukční či plynovou deskou. Vše spojuje kromě designu také inteligentní technologie 6. SMYSL a užitečné funkce.

Vestavná horkovzdušná trouba 
s katalytickými panely AKZ9 6230 S

Vestavná multifunkční mikrovlnná 
trouba AMW 730 SD

Champagne: nadčasová barva 
spotřebičů Whirlpool pro každou kuchyni

Inteligentní technologie 6. SMYSL •  Tradiční funkce: gril, horko-
vzduch a další • Speciální funkce: pečení Pizzy, chleba, kynutí • Více-
úrovňové pečení Cook3, Ready2Cook pro pečení bez předehřívání 
• Ovládání pomocí centrálního tlačítka • Černobílý grafický displej • 
Katalytické panely • Vnitřní objem: 73 l

Inteligentní technologie 6. SMYSL • Funkce: Jet Start, Jet Defrost, 
gril, Crisp • Černobilý grafický displej + přednastavené recepty 
• Dvířka s otevíráním dolů • 7 úrovní výkonu • Objem: 31 litrů • 
Nerezový interiér • Výkon mikrovln/grilu: 1000/800 W

Varné desky

Odsavače

4 nízkoteplotní funkce technologie 6. SMYSL: uvedení do 
varu, Dušení, Udržování v teple, Rozpouštění • Power Boos-
ter pro extra rychlý ohřev • PowerManagement – možnost 
volby příkonu desky vč. jejího připojení na 230 V • Flexibilní 
zóna FlexiCook • Ovládání posuvníkem

Plynová varná deska GOFL 629 S
s povrchem z tvrzeného skla

Efektivní odsávání pomocí technologie Perimeter • 1 motor, 
4 stupně rychlosti odsávání •  Kapacita odsávání: 
275/650 m3/hod • Hladina hluku: 52/71 dB • Osvětlení 
2x LED žárovka • Dotykové ovládání • Příkon motoru: 230 W

Výsuvný odsavač par AKR 750 G/SD

Indukční varná deska WL S2760 BF/S

4 plynové hořáky, výkonný dvojkorunkový hořák • Multile-
vel Flame - nastavení 9 úrovní plamene pro různé způsoby 
vaření • Integrované elektrické zapalování • Bezpečnostní 
ventily hořáků • 2 litinové mřížky • Maximální výkon hořáků: 
7,8 kW

Nástěnný odsavač par WHVP 62F LT SD

1 motor, 3 stupně výkonu odsávání • Kapacita odsávání: 
125/304 m3/hod • Hladina hluku: 46/62 dB • Osvětlení  
2x LED žárovkami • Příkon motoru: 115 W
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Vestavná horkovzdušná trouba 
s pyrolytickým čištěním AKZM 8480 S

Inteligentní technologie 6. SMYSL • Tradiční funkce: gril, 
horkovzduch a další • Speciální funkce: pečení Pizzy, chleba, 
kynutí • Víceúrovňové pečení Cook3, Ready2Cook pro pečení 
bez předehřívání • Černobílý grafický displej • Pyrolýza - 
samočištění • Vnitřní objem: 73 l

PLNÁ
ZÁRUKA

let5
MOTOR VENTILÁTORU

LET ZÁRUKA

Kupte spotřebič označený v tomto letáku  
logem ZÁRUKA 5 LET, zaregistrujte se přes 
www.whirlpool.cz/promo-akce a získejte 
plnou prodlouženou záruku na 5 let.*

Více informací a podrobné podmínky akce naleznete  
na stránkách www.whirlpool.cz/promo-akce/zaruka
*platí pro vybrané prodejce
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