
W Collection

www.whirlpool.hu 
A terméktulajdonságok és a technikai információk tájékoztató jellegűek, a műszaki adatok és a felszereltség változtatásának jogát korlátlanul 

fenntartjuk! A kiadványban szereplő termékválaszték az év során előzetes jelzés nélkül is változhat. Bár mindent megtettünk annak érdekében, hogy a 
nyomdába kerülés idején a katalógusban szereplő információk helyesek legyenek, a Whirlpool Magyarország Kft. nem vállal felelősséget az esetleges 

nyomdai hibákért, vagy olyan eltérésekért, amelyek a nyomdába kerülés után láttak napvilágot!
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garancia*

*A tájékoztatás nem teljeskörű, beépíthető készülékeinkre 2 év alapgaranciát biztosítunk, a promóció keretében biztosított  
plusz egy év teljeskörű garancia regisztráció köteles és visszavonásig érvényes. A terméklistáért, valamint a promóció további részleteiért  
és a regisztrációért látogasson el a www.regisztracio.whirlpool.hu oldalra.
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JEGYZETEK
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Fedezze fel az új 
világot: 

W Collection

Egyszerű, mégis egyedivé varázsolja a világot, a technológiát és a 
designt a legmagasabb fokra emelve. Ez csak is a Whirlpool lehet. 
A W Collection készülékeit azoknak terveztük, akik a 
tökéletességre törekednek a kiváló teljesítményen keresztül. 
A neve márkánk kezdőbetűjéből ered és az Ön igényeire és 
szokásaira épül. Öntől tanul, így a tökéletességet intuitív módon 
érheti el.



A W Collection egy teljes körű háztartáskészülék választék, amely 
megváltoztathatja az otthonában élők életét:  tökéletesen illik 
a Whirlpool élvonalbeli design vonalaihoz és a legfejlettebb 
technológiáihoz, amely jobb és finomabb harmóniát kínál az otthona 
és az élete között.

A konyhai készülékek ezen családja inspriálja a fogyasztókat, azzal, 
hogy segítséget nyújt a főzéshez, a kiváló teljesítményhez és az 
egészséges életmódhoz.

Az egész kollekció új hihetetlen teljesítményt nyújt a 6.Érzék   
technológiával, a TFT színes kijelzőkkel és a kiváló kézműves 
kidolgozással. Innovációt és technológiát kínálunk a termék minden 
területén, amelyek segítenek a vásárlóknak elérni a kiemelkedő 
eredményeket bármikor.

A W Collection az úgynevezett Steam technológiát,  a Multisense 
szondát, a többszintű főzést és még sok mindent kínál a készülékeiben.

Kapcsolódjon 
Ön is a 6. Érzék  

intelligens főzési 
élményhez







A W Collection a gépek közötti kommunikációt is elhozza az Ön otthonába. 
A 6. Érzék Live Applikációval Ön  az otthona irányítójává válik, így 
szabadon tervezheti meg életterét. A háztartási készülékeknek ez a köre 
megkönnyíti a szabadidejének beosztását. Ráadásul a 6. Érzék  LiveApp 
készen áll arra, hogy tippeket és javaslatokat tegyen, vagy olyan hasznos 
útmutatókkal lássa el, amelyek az Ön ízléséhez, szokásaihoz és étrendjeihez 
igazodnak. Egy intelligens szövetséges a tökéletes életért.

Finom 
összhang





A W Collection szíve a 6. Érzék technológia, intelligens érzékelők és intuitív 
funkciók, amelyek segítenek a kiváló eredmények elérésében, asszisztált 
főzési élménnyel. Lépésről-lépésre ad útmutatást az ételek elkészítéséhez. 
Mit készítene? Az intuitív 6. Érzék  technológia automatikusan beállítja a 
tökéletes paramétereket a kívánt eredményért. Kiemelkedő felhasználói 
élmény, amely a teljesítménynél kezdődik és a kiválósággal ér véget, 
mindezt intuitív módon biztosítja a tökéletes végeredményért.

Intuitív, 
magávalragadó 

élmény



A W Collection termékcsaládot vásárlóink egyedi stílusát figyelembe 
véve alakítottuk ki. Minden készülék a legapróbb részleteiben is 
elegáns és modern, minden elem a kiválóságot tükrözi. 
A legmodernebb formai kialakítás kiváló digitális technológiai 
megoldásokkal párosul, hogy a készülékek tökéletesen illeszkedjenek 
vásárlóink otthonába és életébe. Ezek a készülékek már sokkal 
érthetőbb nyelven kommunikálnak a felhasználókkal.
Egyszerű, letisztult, lényegre törő kialakítás.

Letisztult design





W Collection Black Fiber

A természet elemei. A fém minimalizmusa. A fekete kifinomultsága.
Egy gyönyörű design, ahol a fekete fém soha nem volt ilyen lágy.

Fekete, rozsdamentes acél konyhai készülék, melyet a természet inspirált, 
egyedülálló, meleg textúrával. 
Ez az új W Collection Black Fiber.





A  SmartDisplay   intelligens kijelző biztosítja a 
készülékkel a kapcsolatot és lehetővé teszi a 
Whirlpool készülékek innovatív funkcióinak a 
használatát – képeket, egyszerű javaslatokat 
és egyértelmű utasításokat jelenít meg, ami 
segítséget nyújt főzés közben. A W Collection 
készülékekben található új  SmartDisplay 
intelligens kijelzője a legújabb főzést segítő 
technológiát kínálja. A könnyen érthető ikonok 
és egyszerű utasítások kombinációja egyszerűvé 
és magától értetődővé teszi a Whirlpool fejlett 
technológiai megoldásainak a használatát.

Sütők & 
Gőzsütők

Jellemzők & 

technológiák



Cook4
4 szintes sütés. Egyidejűleg 4 különböző étel 
elkészítését teszi lehetővé: nem keverednek a 
szagok, és maximális rugalmasságot biztosít.

SteamSense+
100%-os alacsony hőmérsékletű párabevezetés, 
vagy gőz és hő kombinációja – optimálisan 
használható pirított, sütött, szuper könnyű és 
omlós ételek elkészítéséhez. Tökéletesen megőrzi a 
tápanyagokat, és kiemeli az eredeti ízeket. 

SteamSense*
Hangsúlyos ízeket és tökéletes állagot biztosít 
a gőz és a hő kombinálásával. Ideális pirításhoz, 
kenyérsütéshez és sütemények készítéséhez.

*A funkció csak bizonyos modellekben érhető el.

MultisenseProbe - Chéf szonda (többszörös érzékelő)
Egyedülálló érzékelő, amely az étel hőmérsékletét 
4  különböző ponton méri, hogy az  belül és kívül 
egyaránt tökéletesen szabályozott legyen. Ezzel 
lehetővé teszi, hogy az étel minden egyes pontján 
tökéletes állagúvá süljön.

Bakesense*
A BakeSense  figyeli a sütő belsejében a 
páratartalmat, szükség szerint állítja be az időt és 
a hőmérsékletet, és kikapcsolja a sütőt, ha az étel 
elkészült.

*A funkció Magyarországon jelenleg nem elérhető.



A W Collection termékcsalád mikrohullámú 
sütőivel feleannyi idő alatt érhető el a tökéletes 
eredmény*. Csak válassza ki, hogy mit szeretne 
enni, és hagyja, hogy a 6. Érzék érzékelők 
automatikusan kiválasszák az 5 különböző 
főzési módszer közül a legmegfelelőbbet, 
automatikusan beállítsák az időt, teljesítményt és 
hőmérsékletet az ízletes végeredmény érdekében. 
A főzést segítő funkciók segítségével olyan ételek 
gazdag választékát készítheti el, amelyekről nem 
gondolta volna, hogy mikrohullámú sütőben is 
elkészíthetők. 140 főzési kombináció a választott 
étrend szerinti jól áttekinthető csoportosításban: 
egészséges, vendégváró, nemzetközi konyha, 
vegetáriánus és még sok egyéb.

* Főzési idő a Whirlpool hagyományos sütőjével összehasonlítva 
a leggyakoribb receptek némelyikénél (pl. lasagna, sült csirke, sós 
sütemény stb.)

Mikrohullámú 
sütők

Jellemzők & technológiák



ForcedAir - légkeverés
Igazi főzés és sütés. A ventillátor az étel felületére 
vezeti a hőt, így az eredmény olyan, mintha 
hagyományos sütőben készült volna.

CrispFry
Aranybarna, egészséges sütés hozzáadott olaj 
nélkül, a mikrohullám 3D Technológián alapuló 
egyenletes elosztásával.

Crisp
A kenyértől és süteményektől kezdve egészen 
a halakig és gabonakészítményekig: a tökéletes 
ropogósság. Speciális funkció, amely a 3D 
Technológiának köszönhetően egyenletesen 
pirítja át az ételt.

Párolás & Forralás
Könnyebb, egészségesebb és ízletesebb receptek 
a gőz természetes erejének és a kifejezetten erre 
készült főző tartozékoknak köszönhetőn.

Újramelegítés & Felolvasztás
Az egyenletes hullámkibocsátásnak köszönhetően 
a gyors és egyenletes felolvasztáskor megmarad az 
étel állaga és színe, így minden fajta étel megőrzi 
eredeti tápértékét, ízét és színeit. 
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*A választott típusoktól függően

HAGYOMÁNYOS SÜTŐ GŐZSÜTŐ HAGYOMÁNYOS 
SÜTŐ

GŐZSÜTŐ HAGYOMÁNYOS

Tulajdonság

Tulajdonságok

MULTISENSE CHÉF SZONDA

FELHASZNÁLÓI FELÜLET

COOK4

BAKE SENSE

IXELIUM KEZELÉS

GŐZ

CONNECTIVITY

FŐZÉSI KOMBINÁCIÓK

6. ÉRZÉK

Smart Kijelző 3.5" Smart Kijelző 3.5"My Smart Kijelző 4.5" Asszisztált KijelzőAsszisztált Kijelző

Akár 100 főzési kombináció

4 pontos önsegítő 4 pontos önsegítő

Akár 60 főzési 
kombináció

Steam Sense+ Steam Sense

Akár 60 főzési 
kombináció

Akár 40 főzési 
kombináció

Akár 40 főzési 
kombináció

Sütők
termékcsalád összegzés*

W11 W9 W7
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Sütők
W11I OP1 4S2 H W9 OP2 4S2 H

W9 OS2 4S1 P

W Collection „Pure steam” - gőzsütő, fekete full üveg, 
kétszeresen finoman csukódó sütőajtó (craftmanship),  
6. Érzék funkció receptekkel, 3 rétegű sütőajtó, MF8+  
HIDROLITKUS tisztítású elektromos sütő, „A+” energia- 
osztály, connectivity-kompatibilis, süllyesztett fogantyú, 
elektronikus hőmérséklet szabályozás, MySmart kijelző 
(magyar nyelvű, színes, interaktív, szokásfigyelő funkció), 
érintőszenzoros kezelés, speciális funkciók, hűtőventilátor, 
hőlégbefúvás, Séf-szonda (4 pontos tűpróba), Cook4,  
73 liter, max. 3.65 kW

399 900 Ft

W Collection „Pure steam” - gőzsütő, inox szegély, 
fekete full üveg, finoman csukódó sütőajtó, 
6. Érzék funkció receptekkel, 3 rétegű sütőajtó, 
MF8+ HIDTROLITIKUS tisztítású elektromos gőzsütő 
(100%-hideg gőz), „A+” energiaosztály, connectivity-
kompatibilis, elektronikus hőmérséklet szabályozás, 
Smart kijelző (magyar nyelvű, színes, interaktív, 
sütéssegítő lépésről lépésre), érintőszenzoros kezelés, 
speciális funkciók, hűtőventilátor, hőlégbefúvás, 
Cook4, 73 liter, max. 3.65 kW

319 900 Ft

W Collection SHS-gőz funkciós sütő, inox szegély, 
fekete full üveg, finoman csukódó sütőajtó, 
6. Érzék funkció receptekkel, 3 rétegű sütőajtó, MF8+ 
PIROLITIKUS öntisztítású elektromos gőzsütő (SHS), 
„A+”energiaosztály, connectivity-kompatibilis, 
elektronikus hőmérséklet szabályozás, Smart kijelző 
(magyar nyelvű, színes, interaktív, sütéssegítő lépésről 
lépésre), érintőszenzoros kezelés, speciális funkciók, 
hűtőventilátor, hőlégbefúvás, Cook4, 73l, max. 3.65 kW

279 900 Ft

W11

W9

W9W9

W7 OS4 4S1 P BL / W7 OS4 4S1 P

W Collection SHS - gőz funkciós - sütő, fekete vagy inox 
színben, finoman csukódó sütőajtó, 6. Érzék funkció 
receptekkel, 4 rétegű sütőajtó, MF8+ PIROLITIKUS 
öntisztítású elektromos gőz funkciós sütő (SHS Smart), 
„A+” energiaosztály, elektronikus hőmérséklet szabályozás, 
Assisted kijelző (magyar nyelvű, érintőszenzoros), 
speciális funkciók, hűtőventilátor, hőlégbefúvás, Cook4,  
73 liter, max. 3.65 kW

209 900 Ft

W7

W7 OM4 4S1 P / W7 OM4 4S1 P BL

W Collection sütő, inox vagy fekete színben, 
finoman csukódó sütőajtó, 6. Érzék funkció 
receptekkel, 4 rétegű sütőajtó, MF8+ PIROLITIKUS 
öntisztítású elektromos sütő, „A+” energiaosztály, 
elektronikus hőmérséklet szabályozás, Assisted 
kijelző (magyar nyelvű, érintőszenzoros), speciális 
funkciók, hűtőventilátor, hőlégbefúvás, Cook4,  
73 liter, max. 3.65 kW

149 900 Ft

W7

W9 OM2 4S1 P BSS

W Collection Black Stainless Steel sütő, Fekete 
nemesacél szegély, fekete full üveg, kétszeresen 
finoman csukódó sütőajtó (craftmanship), 6. Érzék  
funkció receptekkel, 3 rétegű sütőajtó, MF8+ Pyrolitikus 
öntisztítás, „A+” energiaosztály, connectivity- 
kompatibilis, elektronikus hőmérséklet szabályozás, 
Smart kijelző (magyar nyelvű, színes, interaktív, 
sütéssegítő lépésről lépésre), érintőszenzoros kezelés, 
speciális funkciók, hűtőventilátor, hőlégbefúvás, Séf- 
szonda (4 pontos tűpróba), Cook4, 73 liter, max. 3.65 kW

269 900 Ft

W9 OM2 4MS2 H

W Collection sütő, inox szegély, fekete full üveg, 
finoman csukódó sütőajtó, 6. Érzék funkció receptekkel, 
3 rétegű sütőajtó, MF8+ HIDTROLITIKUS tisztítású 
elektromos sütő, „A+” energiaosztály, connectivity-
kompatibilis, elektronikus hőmérséklet szabályozás, 
Smart kijelző (magyar nyelvű, színes, interaktív, 
sütéssegítő lépésről lépésre), érintőszenzoros kezelés, 
speciális funkciók, hűtőventilátor, hőlégbefúvás, Séf-
szonda (4 pontos tűpróba), Cook4, 73 liter, max. 3.65 kW

219 900 Ft

W9

W11I OM1 4MS2 H

W Collection sütő, fekete full üveg, kétszeresen 
finoman csukódó sütőajtó (craftmanship), 6. Érzék 
funkció receptekkel, 3 rétegű sütőajtó, MF8+ 
HIDROLITKUS tisztítású elektromos sütő, „A+” 
energiaosztály, connectivity-kompatibilis, süllyesztett 
fogantyú, elektronikus hőmérséklet szabályozás, 
MySmart kijelző (magyar nyelvű, színes, interaktív, 
szokásfigyelő funkció), érintőszenzoros kezelés, speciális 
funkciók, hűtőventilátor, hőlégbefúvás, Séf-szonda  
(4 pontos tűpróba), Cook4, 73 liter, max. 3.65 kW

299 900 Ft

W11



Mikrohullámú sütők
termékcsalád összegzés*

W11 W9 W7

 • • •

 • • •

 • • •
MySmart Kijelző 4.5" Asszisztált KijelzőSmartKijelző 3.5"

*A választott típusoktól függően

Tulajdonságok

FELHASZNÁLÓI FELÜLET

CONNECTIVITY*

 • • •

 • • •

 • • •

 • • •

 • • •

Akár 140 főzési kombináció Akár 60 főzési kombinációAkár 120 főzési kombináció

LÉGKEVERÉS

ÚJRAMELEGÍTÉS & LEOLVASZTÁS

Főzési Funkciók*

CRISP

PÁROLÁS & FORRALÁS

CRISP FRY

FŐZÉSI KOMBINÁCIÓK

6. ÉRZÉK

W11 W9 W7

termékcsalád összegzés*
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Mikrohullámú sütők
W11I MW161 W9 MW261 IXL W9 MD260 IXL

W Collection mikrohullámú sütő, fekete full üveg, 
40 liter űrtartalom, integrált fogantyú, 6. Érzék 
funkciók, érintőszenzoros vezérlés, mikrohullám 
teljesítmény 900W, hőlégbefúvás (1200W), 
CRISP, grill (1600W), gőzölés és párolás funkció, 
kenyér felolvasztás, connectivity-kompatibilis, 
MySmart kijelző (magyar nyelvű, színes, interaktív, 
szokásfigyelő funkció), 3D melegítés, JET Start, JET 
Defrost, automatikus funkciók, automatikus receptek, 
teherbíró, lenyíló üvegajtó, gyermekzár

279 900 Ft

W Collection mikrohullámú sütő, inox szegély, 
fekete full üveg, 40 liter űrtartalom, 6. Érzék funkciók, 
érintőszenzoros vezérlés, mikrohullám teljesítmény 
900W, hőlégbefúvás (1200W), CRISP, grill (1600W), 
gőzölés és párolás funkció, kenyér felolvasztás, 
connectivity-kompatibilis, Smart kijelző (magyar 
nyelvű, színes, interaktív, sütéssegítő lépésről lépésre), 
3D melegítés, JET Start, JET Defrost, automatikus 
funkciók, automatikus receptek, teherbíró, lenyíló 
üvegajtó, gyermekzár

224 900 Ft

W Collection mikrohullámú sütő, inox szegély, 
fekete full üveg, 31 liter űrtartalom, 6. Érzék funkciók, 
érintőszenzoros vezérlés, mikrohullám teljesítmény 
1000W, hőlégbefúvás (1200W), CRISP, grill (800W), 
gőzölés és párolás funkció, kenyér felolvasztás, 
connectivity-kompatibilis, Smart kijelző (magyar 
nyelvű, színes, interaktív, sütéssegítő lépésről lépésre), 
3D melegítés, JET Start, JET Defrost, automatikus 
funkciók, automatikus receptek, teherbíró, lenyíló 
üvegajtó, gyermekzár

199 900 Ft

W11 W9 W9

W9 MD260 BSS

W Collection „BSS” mikrohullámú sütő, Fekete 
nemesacél szegély, fekete full üveg, 31 liter 
űrtartalom, 6. Érzék funkciók, érintőszenzoros vezérlés, 
mikrohullám teljesítmény 1000W, hőlégbefúvás 
(1200W), CRISP, grill (800W), gőzölés és párolás 
funkció, kenyér felolvasztás, connectivity-kompatibilis, 
Smart kijelző (magyar nyelvű, színes, interaktív, 
sütéssegítő lépésről lépésre), 3D melegítés, JET Start, 
JET Defrost, automatikus funkciók, automatikus 
receptek, teherbíró, lenyíló üvegajtó, gyermekzár

199 900 Ft

W7 MD440 NB

W Collection mikrohullámú sütő, inox szegély,
fekete full üveg, 31 liter űrtartalom, érintőszenzoros
vezérlés, mikrohullám teljesítmény 1000W, CRISP,
grill (800W), kenyér felolvasztás, fehér szöveges LCD
kijelző (magyar nyelvű), 3D melegítés, automatikus
funkciók, teherbíró, lenyíló üvegajtó, gyermekzár

149 900 Ft

W7

W7 MD440

 W Collection mikrohullámú sütő, inox szegély, 
fekete full üveg, 31 liter űrtartalom, érintőszenzoros 
vezérlés, mikrohullám teljesítmény 1000W, CRISP, 
grill (800W), kenyér felolvasztás, fehér szöveges LCD 
kijelző (magyar nyelvű), 3D melegítés, automatikus 
funkciók, teherbíró, lenyíló üvegajtó, gyermekzár 

149 900 Ft

W7

W7 MN840

W Collection mikrohullámú sütő, inox szegély, 
fekete full üveg, 22 liter űrtartalom, gombos 
vezérlés, mikrohullám teljesítmény 750W, CRISP, grill 
(700W), fehér szimbólumos, számjegyes kijelző, 
3D melegítés, JET start, JET defrost, oldalra nyíló 
üvegajtó, gyermekzár

104 900 Ft

W7

W9

W9 MN840 IXL

W Collection mikrohullámú sütő, inox szegély, 
fekete full üveg, 22 liter űrtartalom, gombos vezérlés, 
mikrohullám teljesítmény 750W, CRISP, grill (700W), 
gőzölés és párolás funkció, kenyér felolvasztás, 
Assisted kijelző (magyar nyelvű, gombos)  
3D melegítés, JET Start, JET Defrost, automatikus 
funkciók, oldalra nyíló üvegajtó, gyermekzár

104 900 Ft

W9
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Különleges kiegészítő termékek
W11I ME150

W Collection Speedoven, fekete full üveg, 40 liter, 6. Érzék funkciók, 
érintőszenzoros vezérlés, süllyesztett fogantyú, Connectivity-
kompatibilis, MySmart kijelző (magyar nyelvű, színes, interaktív, 
szokásfigyelő funkció), mikrohullám, hőlégbefúvás, grill és MF8+ 
elektromos sütő, speciális funkciók, gyors felfűtés, hússzonda, JET  
start, automatikus receptek, gyermekzár

349 900 Ft

W11

W11I MS180

W Collection hőlégbefúvással kombinált gőzpároló, fekete full 
üveg, 34 liter űrtartalom, integrált fogantyú, 6. Érzék funkciók, 
érintőszenzoros vezérlés, gőzölés és párolás funkció, sous vide, 
connectivity-kompatibilis, MySmart kijelző (magyar nyelvű, színes, 
interaktív, szokásfigyelő funkció), gőzzel olvasztás, automatikus funkciók, 
automatikus receptek, teherbíró, lenyíló tükrös üvegajtó, gyermekzár

349 900 Ft

W11

W1114

W Collection beépíthető edénytartó-melegentartó fiók,  
fekete üveg, 20 liter, 400W

124 900 Ft

W11

W7 MS450

W Collection hőlégbefúvással kombinált gőzsütő, inox, 6. Érzék 
funkció, “A” energiaosztály, 34 liter, érintőszenzoros vezérlés, 2 literes 
víztartály, fehér karakterszínű, magyar nyelvű kijelző, automatikus 
programok, hőlégbefúvás, 3 rétegű üvegezésű, lefelé nyíló ajtó

249 900 Ft

W7

W11 CM145

W Collection beépíthető kávéfőző, fekete üveg, teljesen automata, 
állószekrénybe építhető kivitel, színes, interaktív kijelző  
(magyar nyelvvel is), elektronikus vezérlés, érintőszenzoros kezelés, 
őrölt vagy szemeskávéval működtethető, 15 bar gőznyomás,  
2 literes tartály, beállítható kávéhőmérséklet, gőzölőfúvóka capuccino 
készítéséhez, állítható kávé és vízmennyiség, őrlés finomság  
és lefőzési idő, vízkőmentesítő program, autostart időzítési lehetőség,  
automata kikapcsolás, vízszűrő, cseppfogó tálca, gyerekzár, 1350W

499 900 Ft

W11
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A W Collection indukciós főzőlapok egyszerűen, érthetően 
segítik a felhasználót a kiváló végeredmény elérésében.   
A 6. Érzék által segített főzési útmutatók lépésről-lépésre 
végigvezetik a felhasználót az előre beprogramozott 
100 recept közül kiválasztott étel elkészítése során. Az 
intelligens érzékelők mindegyik receptre automatikusan 
beállítják az ideális hőmérsékletet és az időt, hogy 
az eredmény mindig tökéletes legyen. A legfrissebb 
trendeket követő, letisztult vonalvezetésű, aprólékosan 
kidolgozott formai kialakítás modern, stílusos megjelenést 
kölcsönöz a főzőlapnak, amely tökéletesen mutat minden 
konyhában. Ráadásul interaktív kezelői felületükkel a W 
Collection főzőlapok minimális erőfeszítéssel maximális 
eredményt garantálnak.

Indukciós 
főzőlapok

Jellemzők & technológiák



FlexiFull
A teljes felület egyetlen zónává kapcsolható. 
Szabadon keverheti és illesztheti össze a 10 
különböző főzési zónát.

SmartSense
Ez az egyedülálló érzékelőrendszer ideális 
edényhőmérsékletet biztosít a választott főzési 
módnak megfelelően. A teljesítményt folyamatosan 
állítva ideális hőmérsékletet biztosít, hogy minimális 
munkával mindig tökéletes legyen a végeredmény.

FlexiMax
28 %-kal nagyobb felületével a FlexiMax gyakorlatilag 
bárminek az elkészítéséhez elegendő helyet 
biztosít. A zónák, amelyek használhatók egyesével 
vagy nagyobb edények esetén összekapcsolva, 
gyorsan és egyenletesen melegítik az ételt.

iXelium
A fejlett nanotechnológia lehetővé teszi az 
üvegfelület innovatív kezelését, amely csillogást és az 
időtálló ragyogást garantál. Az iXelium bevonatnak 
köszönhetően a teljes főzőlap felület fokozottan 
ellenáll a karcolódásnak és a vegyszereknek, hogy 
a készülék az idő múlásával is ugyanolyan szép 
maradjon. További előny a könnyű tisztíthatóság: 
egyetlen gyors törlés, és a főzőlap máris pontosan 
úgy fest, mint újkorában.



1
2

3

LightSense
Intelligens LED világítási rendszer, amely 
automatikusan szabályoz a különböző 
igényeknek megfelelően. Beállítási lehetőségek: 
Kis fényerő (1); Éjszakai világítás (2); Fény tónus (3).

CookSense
Friss, tiszta levegő egyetlen mozdulattal. 

A 6. Érzék szenzorok érzékelik a párát, a 
kellemetlen illatokat, a hőmérsékletet, és a 
páraelszívó teljesítményét automatikusan úgy 
állítják be, a levegő mindig tiszta legyen.

AirSense
Tiszta levegő, mindig. A 6. Érzék szenzorok figyelik a 
konyha levegőjét és érzékelik a kellemetlen illatokat és a 
szennyezőanyagokat, függetlenül attól, hogy Ön éppen 
takarít vagy pihen. Két szint, normál és intenzív – minden 
igényre.

LightSense

6th senselive App

AirSense

CookSense

A levegő és fény ihlette W Collection 
páraelszívók letisztult, karakteres formája, 
ragyogó, sima felületei tökéletesen illeszkednek 
a termékcsalád többi készülékéhez.  Friss, 
kellemetlen illat mentes levegő egyetlen 
mozdulattal. Függetlenül attól, hogy mi készül 
a főzőlapon, a 6. ÉRZÉK szenzorok figyelik a pára, a 
illatok és a hőmérséklet szintjét, és automatikusan 
állítják be a páraelszívó teljesítményét. Sőt, ha az 
érzékelők tisztítószert, nagy páratartalmat vagy 
levegő szennyeződést észlelnek, a páraelszívó 
automatikusan felfrissíti a levegőt, és biztosítja 
az otthon egészséges, tiszta levegőjét. A W 
Collection páraelszívók a legkifinomultabb 
intelligens LED világítással rendelkeznek, 
amely a fényerőt a napszaknak megfelelően 
állíthatja be.

Tiszta levegő, 
kristálytiszta 

fény 
 



OdourZero
Kellemetlen illatoktól mentes frissesség. Fejlett 
technológia, amely hatékonyan kiszűr mindenfajta 
kellemetlen illatot a konyhában, így tiszta és friss 
környezetet teremt főzéskor.

ZenMode
Élvezze a csendet. Egyszerűen állítsa be a ZenMode 
üzemmódot, és a W Collection páraelszívó optimális 
egyensúlyt teremt a teljesítmény és a csend között.



W11 W9 W7
Indukciós 
főzőlapok
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Smartcook indukciós főzőlapok
WVH 92 K SMP 9010 C/NE/IXL SMP 658C/BT/IXL

SMO 658/C/BT/IXL

„SmartCook” slider vezérlésű indukciós főzőlap beépített 
elszívóval, 90 cm széles, Power Management, 4 főzőzóna,  
digitális kijelző, beállítható időzítés, maradékhő kijelzés,  
Booster 4 zónához (max. 3 kW), gyermekzár, max. teljesítmény  
7,4 kW, 630 m3/h elszívó teljesítmény, 62 dB(A) zajszint,  
fekete aluminium zsírszűrő

499 900 Ft

„SmartCook” indukciós főzőlap, 86 cm, keret nélküli,iXelium™ 
üvegkerámia felület, 10 indukciós, a teljes felületen 
összekapcsolható főzőzóna, és két különálló zóna, érintőszenzoros 
és központi slider kezelés, 18-fokozat + Booster lehetőség, digitális 
kijelző, 6. Érzék menürendszer 10 ételfajtához, speciális funkciók, 
beállítható időzítés és főzési idő programozás

379 900 Ft

Új generációs „SmartCook” beépíthető indukciós főzőlap, 65 cm 
széles, élcsiszolt kivitel, iXelium™ üvegkerámia felülettechnológia, 
4 indukciós (ebből két duplazónás) főzőzóna, vízszintesen 
összekapcsolható főzőzónák hátul (FlexiMax), érintőszenzoros és 
zónánkénti csúszóérintős (slider) kezelés, 18 fokozat + EcoBooster 
lehetőség,  digitális kijelző, 6. Érzék speciális funkciók (főzőzónától 
függően), kivágási méretek: 56x48 cm

169 900 Ft

Új generációs „SmartCook Premium” beépíthető indukciós 
főzőlap, 65 cm széles, elöl élcsiszolt kivitel,  iXelium™ üvegkerámia 
felülettechnológia,  8 indukciós, a teljes felületen összekapcsolható 
főzőzóna (FlexiFull),  6. Érzék menűrendszer 10 ételfajtához, speciális 
funkciók, beállítható időzítés (timer) és főzési idő programozás,  
18 fokozat + Booster, digitális kijelző, Kivágási méretek: 56x48 cm

249 900 Ft

Új generációs „SmartCook Premium” beépíthető indukciós 
főzőlap, 65 cm széles, elöl élcsiszolt kivitel,  iXelium™ üvegkerámia 
felülettechnológia, 8 indukciós, a teljes felületen összekapcsolható 
főzőzóna (FlexiFull), 6. Érzék menűrendszer 10 ételfajtához, speciális 
funkciók, beállítható időzítés (timer) és főzési idő programozás, 18 
fokozat + Booster, digitális kijelző, kivágási méretek: 56x48 cm 

199 900 Ft

SMO 654 OF/BT/IXL SMC 654 F/BF

Új generációs „SmartCook” beépíthető indukciós főzőlap, 65 cm 
széles, keret nélküli kivitel, 4 indukciós (ebből két duplazónás) főzőzóna, 
baloldalon függőlegesen összekapcsolható főzőzónák (FlexiSide), 
érintőszenzoros és zónánkénti csúszóérintős (slider) kezelés, 18 fokozat 
+ Booster lehetőség, digitális kijelző, 6. Érzék speciális funkciók 
(főzőzónától függően), kivágási méretek: 56x49 cm

139 900 Ft
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WHVS 93F LT BSS AKR 855/1 G BL

W Collection aláépíthető elszívó, inox, 52,3 cm 
széles, elektronikus vezérlés, finom nyomógombok 
háttérvilágítással, max. elszívó teljesítmény: 601 
m3/h, zajszint max.: 68 dBA, méret: 60 x 52,3 x 29 cm

179 900 Ft

W Collection ferdesíkú falra szerelhető elszívó, 
fekete üveg-fém, 89,5 cm széles, B energiaosztály, 
elektronikus vezérlés, érintés vezérlés, max. 730 m3/h 
elszívó kapacitás, 3 fokozat, LED világítás, mosható 
fém zsírszűrő, zajszint: 67 dBA, 48,6x89,5x33,5 cm

199 900 Ft

Páraelszívók

AKR 860 IX

W Collection aláépíthető elszívó, inox, 52,3 cm 
széles, elektronikus vezérlés, finom nyomógombok 
háttérvilágítással, max. elszívó teljesítmény: 601 
m3/h, zajszint max.: 68 dBA, méret: 60 x 52,3 x 29 cm

124 900 Ft

WHVS 90F LT C K

W Collection ferdesíkú falra szerelhető elszívó, 
fekete üveg-fém, 89,8 cm széles, A++ energiaosztály, 
elektronikus vezérlés, érintés vezérlés, max. 801 
m3/h elszívó kapacitás, slideres fokozatbeállítás, LED 
világítás, mosható fém zsírszűrő, zajszint: 70 dBA, 
105x89,8x37 cm

399 900 Ft

WHBS 62F LT K

W Collection kürtős elszívó, fekete, 59,8 cm széles, 
A energiaosztály, max. 750 m3/h elszívó kapacitás, 
fém-zsírszűrő, LED világítás, elektronikus vezérlés, 
érintés vezérlés, zajszint: 72 dBA, 114 x 59,8 x 45,5 cm

 169 900 Ft

AKR 504 IX

W Collection szigetelszívó, inox, fekete elemmel, 
B energiaosztály, max.elszívóteljesítmény 704 m3/h, 
72 dBA zajszint, alumínium zsírszűrő, LED világítás, 
77,2x100x60 cm

 299 900 Ft

WDO 93F B K

W Collection pultba süllyeszthető páraelszívó, 
fekete üveg-fém, 86 cm széles, B energiaosztály, 
elektronikus vezérlés, max. 603 m3/h elszívó 
kapacitás, 3 fokozat, zajszint: 71 dBA, 2 db zsírszűrő

499 900 Ft



A W11 Collection a kifinomult, minimalista konyhák számára készült.   
Az üveg sugárzó szépsége makulátlan, tiszta vonalakkal párosulva 
egyedi, elegáns megjelenést biztosít. A beépített W11 készülékek 
tökéletesen harmonizálnak egymással, így a vásárlók letisztult, 
összehangolt konyhát alakíthatnak ki. Az innovatív érzékelők és 
funkciók egyszerűvé teszik a kifinomult programok használatát, és 
segítik a használót minden lépésnél, így a kiváló teljesítmény mellett a 
készülékek használata is igazi élménnyé válik.

W11

ÉLVEZZE AZ INTERAKTÍV FŐZÉS NYÚJTOTTA ÉLMÉNYT
A  MySmartDisplay  egy intuitív, letisztult és könnyen leolvasható 
kijelző, amely segíti a felhasználókat abban, hogy még jobb 
és tapasztaltabb szakáccsá váljanak. Egyszerűen válasszon ki a 
számtalan recept közül egyet, és a MySmartDisplay végigvezeti az 
egyes lépéseken a kezdetektől egészen az tökéletes végeredményig. 
Az ízletes ételek sikeres elkészítése még sohase volt egyszerűbb 
és élvezetesebb. A hat érintőszenzorral rendelkező színes 
érintőképernyő segítségével kezelheti a sütőt és használhatja a 
programozott recepteket, ugyanakkor az okostelefon stílusú TFT 
kijelző nagy felbontást biztosít első osztályú MP3 hangminőség 
mellett.



 W
11

KÉSZÜLÉKEK, AMELYEK ÚGY GONDOLKODNAK ÉS 
FŐZNEK, MINT ÖN
A konyhai készülékek innovációja új szakaszba lépett. 
Az utasításokat az emberek általános igényei alapján 
valódi szakácsok által adott ajánlásokkal, receptekkel, 
a valós élet tapasztalatai alapján készítettük. A 
készülékek használata kifejezetten egyszerű.

ÉREZD AZ IHLETET!
A MySmartDisplay pontosan a megfelelő információkat 
jelzi, könnyen értelmezhetően. Minden Whirlpool 
készüléknél azonos a navigálása a menüben: tanulja 
meg egynek a használatát, és máris mindegyiket 
kezelni tudja. A kijelző megjegyzi, hogy a felhasználó 
hogyan szokta használni a készüléket.

KÖNNYEN KÖVETHETŐ RECEPTEK
Legyen kezdő vagy tapasztalt szakács, ez az 
egyedülálló kezelőszerv rendkívül leegyszerűsíti az 
életet a konyhában. A rendszeresen készített ételek 
bejelölhetők kedvencként, vagy a napszak szerint 
rendezhetők. A főzési kombinációkat csoportba 
rendeztük a felhasználói életstílus és étrend szerint.



A W9 beépített készülékek a minimalista formatervezés és az innovatív 
technológia inspiráló ötvözetei. A tiszta üveg és a rozsdamentes acél 
csillogása biztosítja a modern konyhák számára az ideális avant-garde 
megoldást. Az intuitív, könnyen használható funkciókkal rendelkező 
W9 készülékek tökéletesen összehangolt megjelenése szép, 
harmonikus, exkluzív és elegáns megjelenést biztosít.
 

W9

FEJLETT, INTUITIV ÉS SOKOLDALÚ
A Whirlpool tudja, hogy az emberek elfoglaltak, és azt szeretnék, ha 
a főzés örömteli élmény lenne, ahelyett, hogy használati utasításokat 
kellene böngészniük. Ezért az új érintőképernyős kijelző egyértelmű 
utasításokat ad, amelyek könnyen végrehajthatók a kép vagy egy 
egyszerű ötlet kiválasztásával. A felhasználók minden szükséges 
információt és visszajelzést megkapnak egyetlen szempillantás 
alatt, így több idejük marad kreativitásuk kibontakoztatására és az 
egyedülálló Whirlpool élmény élvezetére.

SmartDisplay
A W9 sütő és mikrohullámú sütő kijelzője egy 16 színű, 
3,5 inches érintőképernyő (480x320 pixel), amelynek 
segítségével könnyen kezelhetők és érhetők el a Whirlpool 
készülékek fantasztikus funkciói. A kijelző intuitív képeket, 
egyszerű ajánlásokat és egyértelmű utasításokat képes 
megjeleníteni, amelyek a felhasználót végigvezetik a főzés 
folyamatán.



AssistedDisplay
Az AssistedDisplay kijelző a W9  főzőlapokon   65 főzést segítő  Főzés kombinációt kínál, részletes 
opciókkal, utasításokkal és egyértelmű visszajelzésekkel, amelyek alapján mindig tökéletes ételek 
készíthetők, amit a készülék lépésről-lépésre segít. Egy csúszka szabályozó (slider) biztosítja az egyes, 
18+ gyorsfőző fokozattal rendelkező főzési zónák könnyű szabályozását, és egy kijelzőn látható a 
lépésről lépésre segítséget adó útmutató. A minimalista formai kialakítású készülékek iXelium 
bevonattal rendelkeznek, így a készülékek hosszú ideig megőrzik eredeti szépségüket.

W
9



A W7 a beépített készülékek modern termékcsaládja, tiszta, egyszerű 
vonalakkal, fényezett acéllal és üveggel. Minden egyes részlet 
kidolgozásakor napjaink letisztult, modern otthonaival való harmónia 
megteremtése volt az elsődleges cél. Az összehangolt modern forma 
mögött fejlett technológiai megoldások, intuitív funkciók és intelligens 
megoldások sokasága rejlik, számtalan inspirációval és ötlettel.

W7

AssistedDisplay
A W7 család LCD kijelzője – a sütőkön és a mikrohullámú sütőkön – egyszerű szimbólumokat használ 
és szöveges ajánlásokat jelenít meg, hogy a felhasználók egyértelmű, logikus utasításokat kapjanak 
a bekapcsolástól egészen a kikapcsolásig. Csak ki kell választani egy ételfajtát, a sütő máris beállítja a 
megfelelő programot és időt a tökéletes eredményért. A 18 érintéses szenzorral és hanglejátszással, 
valamint a WiFi kapcsolattal rendelkező AssistedDisplay könnyen elérhetővé teszi a felhasználó 
számára az összes funkciót.
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EasyDisplay
Az EasyDisplay a W7 típus négy csúszka szabályozóval rendelkezik, minden egyes főzési zónához 
külön, amelyek egyetlen érintéssel beállítható. A 18+ gyorsfőzéssel a hő pontosan beállítható az 
egyenletes eredmény érdekében, míg a négy független csúszka szabályzó (slider) segítségével 
mindegyik főzési zóna tökéletesen szabályozható. iXelium bevonat biztosítja a tartós ragyogást, 
a kijelző rendkívül könnyen leolvasható és használható, és ideális visszajelzést ad az indukciós 
főzőlapokon a kiváló végeredmény érdekében.
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www.whirlpool.hu 
A terméktulajdonságok és a technikai információk tájékoztató jellegűek, a műszaki adatok és a felszereltség változtatásának jogát korlátlanul 

fenntartjuk! A kiadványban szereplő termékválaszték az év során előzetes jelzés nélkül is változhat. Bár mindent megtettünk annak érdekében, hogy a 
nyomdába kerülés idején a katalógusban szereplő információk helyesek legyenek, a Whirlpool Magyarország Kft. nem vállal felelősséget az esetleges 

nyomdai hibákért, vagy olyan eltérésekért, amelyek a nyomdába kerülés után láttak napvilágot!
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3év
garancia*

*A tájékoztatás nem teljeskörű, beépíthető készülékeinkre 2 év alapgaranciát biztosítunk, a promóció keretében biztosított  
plusz egy év teljeskörű garancia regisztráció köteles és visszavonásig érvényes. A terméklistáért, valamint a promóció további részleteiért  
és a regisztrációért látogasson el a www.regisztracio.whirlpool.hu oldalra.
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