
WHIRLPOOL
VOLNĚ STOJÍCÍ  Myčky NádObÍ
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Maximální mycí výkon, minimální úsilí.

I pro velké kusy nádobí

Vysokotlaké trysky čistí hrnce, pánve i pečící plechy a inteligentní technologie 

6. smysl optimalizuje spotřebu zdrojů: to je silná kombinace.

BEZKONKURENČNÍ  TECHNOLOGIE MYTÍ

Nový, zdokonalený systém PowerClean™ s technologií 6. smysl je nyní ješ-

tě mnohem účinnější a uspokojí vaše přání vlastnit myčku, která dokáže 

zbavit hrnce, pánve i tak velké kusy nádobí, jako jsou pečící plechy, těch 

nejodolnějších zbytků jídla. Bez předmytí, odmáčení nebo drhnutí! V zadní 

části spodního koše se přischlé zbytky jídla odstraňují proudem vody z vy-

sokotlakých trysek, jejichž výkon je o 20 % vyšší než u předchozího systému 

PowerClean™. Speciální čidla rozpoznají, do jaké míry je nádobí umístěné 

v zóně PowerClean™ znečištěné, a podle toho regulují tlak vody. Je pozo-

ruhodné, že tento systém nespotřebovává více vody. Může dokonale umýt 

najednou až 14 sad nádobí při současné nízké spotřebě vody a vynikající 

energetické účinnosti. 

ÚSPORA ZDROJŮ

Víme, že řada lidí chce, aby jejich myčka spotřebovávala méně energie 

a vody, když není plně vytížená. Nové myčky nádobí PowerClean™ s tech-

nologií 6. smysl jdou ještě dále. Inteligentní technologie 6. smysl stano-

ví míru znečištění a automaticky upraví cyklus mytí, díky čemuž je možné 

ušetřit až 50 %** energie, vody a času. Energeticky úsporný program mytí 

Multizone umožňuje využít pouze horní či spodní přihrádku. 

TECHNOLOGIE POWERCLEANTM VYTVÁŘÍ 

O 30 % VÍCE MÍSTA VE SPODNÍM KOŠI***

Díky unikátní technologii PowerClean™ společnosti Whirlpool je možné 

umístit hrnce, pánve a plechy vertikálně do zadní části spodního koše. 

Tento systém, kombinovaný s možností přemístění koše na příbory, umožňu-

je vytvořit uprostřed a v přední části spodního koše až o 30 % více místa*** 

pro každodenní dávku nádobí.

FLEXIBILNÍ UKLÁDÁNÍ NÁDOBÍ

Pokud budeme brát v úvahu množství nádobí, je třeba uznat, že nutnost 

fl exibility organizace vnitřního prostoru byla zohledněna v  každém de-

tailu. Stavebnicové koše se sklopnými přepážkami dovolují vytvořit tolik 

místa, kolik momentálně potřebujete. Velké kusy nádobí můžete například 

umístit vertikálně do zadní části spodního koše, čímž si uvolníte prostor 

pro jiné nádobí, například pro talíře. Ty se umyjí společně s velkými kusy 

nádobí zcela bezpečně a nemusíte si dělat starost, že se rozbijí nebo po-

škodí. Myčka má dokonce i novou třetí přihrádku pro 10 sad příborů a ku-

chyňské náčiní, díky níž získáte až o 15 % více místa.**** Jejím použitím 

snadno nahradíte objemný koš na příbory a vytvoříte si ve spodní přihrád-

ce místo na jiné nádobí.

SAMOČISTICÍ FILTR

Filtr není nutné čistit ručně. Speciální samočisticí fi ltr automaticky kaž-

dých 10 sekund čistí vodu a odstraňuje z ní kousky jídla pomocí speciální 

funkce „soak- and- pulse“.

* Použití standardních programů.       ** Srovnání mezi minimální a maximální spotřebou u programů s aktivovanou funkcí 6. smysl.

*** Ve srovnání s myčkou Whirlpool bez technologie PowerClean a bez třetí přihrádky.

****Oproti myčce Whirlpool pro 13 sad nádobí se starou třetí přihrádkou.

BEZKONKURENČNÍ MYCÍ VÝKON 

A ÚSPORA ZDROJŮ

•  Nový PowerClean™ s technologií 6. smysl 

využívá nově koncipované vysokotlaké trysky, 

které odstraňují i ty nejodolnější zbytky 

z hrnců a pánví bez zvýšené spotřeby vody.

•  Vysokotlaké trysky mají o 20 % vyšší výkon 

ve srovnání s předchozím systémem 

PowerClean™.

•  Najednou je možné umýt až 14 sad nádobí.
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SYSTÉM AKTIVNÍHO SUŠENÍ POWERDRY

Nové myčky nádobí Whirlpool v  energetické třídě A+++ jsou vybave-

ny systémem aktivního sušení PowerDry, díky němuž se při otevírání 

myčky již nikdy nesetkáte s nepříjemným oblakem páry, kapkami vody 

na podlaze, horkými vlhkými talíři a nedostatečně vysušeným plastovým 

nádobím, stejně jako s nepěknými skvrnami od tvrdé vody na příborech 

a sklenicích. Tato inovativní technologie využívá dvou vzdušných prou-

dů a kondenzačního větráku, který po skončení mycí fáze aktivně odvádí 

páru pryč z mycího prostoru. 

Nové modely se navíc pyšní nejlepším výkonem v mytí a sušení do 1 hodi-

ny. Speciální „hodinový program Mytí&Sušení“ umyje denní množství 

nádobí za pouhou hodinu. Po skončení programu je vše dokonale čisté 

a suché.

myčka nádobí ADP 200 WH

5 programů, nastavitelný horní koš 

elektronické ukazatele nedostatku soli a leštidla 

odložené mytí, barva: bílá

•hladina hluku: 48 dB 

•roční spotřeba energie/vody: 261 kWh/2800 l

• energetická třída: A++*

• účinnost mytí/sušení: A*/A*

• rozměry (v x š x h): 850 x 597 x 590 mm 

16 490,-

myčka nádobí ADP 7570 WH

    

 19 490,-

displej, 6. SMYSL PowerCleanTM, Steam, AUTO CLEAN fi ltr, 

elektronický programátor, 1 Senzor 40-70° a 8 programů, nastavitelný horní koš 

elektronické ukazatele nedostatku soli a leštidla, barva: bílá

•hladina hluku: 44 dB 

•roční spotřeba energie/vody: 261kWh/2520 l

• energetická třída: A++*

• účinnost mytí/sušení: A*/A*

• rozměry (v x š x h): 850 x 597 x 590 mm 

myčka nádobí ADP 7570 IX

displej, 6. SMYSL PowerCleanTM, Steam, AUTO CLEAN fi ltr, 

elektronický programátor, 1 Senzor 40-70° a 8 programů, nastavitelný horní koš 

elektronické ukazatele nedostatku soli a leštidla, barva: nerez

•hladina hluku: 44 dB 

•roční spotřeba energie/vody: 261kWh/2520 l

• energetická třída: A++*

• účinnost mytí/sušení: A*/A*

• rozměry (v x š x h): 850 x 597 x 590 mm 

 20 990,-

myčka nádobí ADP 100 WH

14 990,-

5 programů, nastavitelný horní koš

elektronické ukazatele nedostatku soli a leštidla

odložené mytí, barva: bílá

•hladina hluku: 48 dB 

•roční spotřeba energie/vody: 289 kWh/3360 l

• energetická třída: A+*

• účinnost mytí/sušení: A*/A*

• rozměry (v x š x h): 850 x 597 x 590 mm 

dostupnost od února 2014

dostupnost od dubna 2014

dostupnost od února 2014

dostupnost od dubna 2014

Konec kapkám i na  
plastovém nádobí.

Dokonale suché  
a lesklé nádobí.

PowerDry
V konné 3D prou d ní vzduchu

NOVINKA

INOVACEINOVACE
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myčka nádobí ADP 750 WHmyčka nádobí ADP 750 IX

LCD displej, Anti-bacteria, elektronický programátor, 7 programů 

6 teplot, elektronické ukazatele nedostatku soli a leštidla

nastavitelný horní koš, barva: bílá 

•hladina hluku: 52 dB 

•roční spotřeba energie/vody: 222 kWh, 2940 l

• energetická třída: A+*

• účinnost mytí/sušení: A*/A*

• rozměry (v x š x h): 850 x 450 x 580 mm 

LCD displej, Anti-bacteria, elektronický programátor, 7 programů 

6 teplot, elektronické ukazatele nedostatku soli a leštidla

nastavitelný horní koš, barva: nerez 

•hladina hluku: 52 dB 

•roční spotřeba energie/vody: 222 kWh, 2940 l

• energetická třída: A+*

• účinnost mytí/sušení: A*/A*

• rozměry (v x š x h): 850 x 450 x 580 mm 

 
    

12 990,-  
       

11 990,-

V Y S V Ě T L I V K Y  I K O N  –  M Y Č K Y  N Á D O B Í

6. smysl – Unikátní technologie, která umožňuje zvolení režimu 

myčky jedním tlačítkem, pomocí senzorových programů Light 

(40–55 °C) a Intensive (60–70 °C). 

Anti-bacteria – Program vhodný pro normálně nebo velmi za-

špiněné nádobí s doplňkovým antibakteriálním účinkem.

Steam program – Během mycího cyklu se v  myčce tvoří pára, 

která je velice účinná při uvolňování zaschlých zbytků a pomáhá 

odstraňovat bakterie.

PowerClean – Tato volba umožňuje mytí silně zašpiněných vel-

kých hrnců, plechů a nádobí za použití speciálních trysek v dol-

ním koši myčky.

PowerDry – Aktivní systém sušení, dokonale suché a lesklé ná-

dobí za 1 hodinu díky výkonnému 3D proudění vzduchu. 

Kapacita myčky – Počet jídelních sad, které je možné umýt na-

jednou ( jedna jídelní sada zahrnuje hluboký, mělký a dezertní 

talíř, šálek, podšálek a příbor).

Šířka myčky (cm)

Denní – Program pro normálně až více znečištěné nádobí. Tep-

lota vody: 60°C.

Studené předmytí – Opláchnutí nádobí, které se bude umývat 

později, ve studené vodě.

Sklo – Umývání jemného skla a sklenic, které nejsou příliš špi-

navé. Teplota vody: 40–45 °C.

Odložené mytí – Funkce, která umožňuje odložit mytí 

(o 1–24 hodin, 1–12 hodin nebo 3/6/9 hodin či program odlo-

žení mytí o 3 hodiny, dle modelu) a automaticky zapnout myčku 

tehdy, když to uživateli nejvíce vyhovuje.

Aquastop – Systém Aquastop zajišťuje vnější ochranu myčky 

a zabraňuje jakémukoliv úniku vody z přívodní hadice. V případě 

úniku vody Aquastop vypne chod myčky, vyčerpá z ní vodu a uza-

vře přívodní vodovodní ventil.

Rychlé 40 °C – Umývání mírně zašpiněného nádobí, na kterém 

nejsou zaschlé zbytky. Nádobí je umyté už za 30 minut. Při ma-

lém množství nádobí je tento program nejúspornější. Teplota 

vody: 40 °C (u úzkých myček teplota vody 35 °C).

Eco – Tento program využívá enzymatické mycí prostředky nové 

generace. Je určený na umývání běžně nebo silněji zašpiněného 

nádobí, na  kterém jsou zaschlé zbytky jídla, s  nižší spotřebou 

elektrické energie. Teplota vody: 50 °C.

Intenzivní – Umývání velmi zašpiněných pánví, hrnců a jiných 

druhů hlubokého nádobí. Teplota vody: 65–70 °C.

Multizone – Volba vícezónového mytí (možnost mýt v  horním 

nebo dolním koši).

Poloviční náplň – Volba pro každodenní mytí nádobí. Každý 

z košů naplníte jen z poloviny a nemusíte čekat, než se zaplní 

plná kapacita myčky. Ušetříte tak až 20 % vody, času a energie.

Noční program – Speciální program vhodný pro noční chod 

myčky – hlučnost dosahuje pouze 39 dB.

Příborová zásuvka – Třetí zásuvka pro dokonalé mytí příborů 

a kuchyňského náčiní. 

Duální mytí – Při umístění křehkého nádobí do  horního koše 

a většího, zašpiněného nádobí do koše spodního. 

Fast Everyday – Rychlý program pro denní mytí vhodný pro nor-

málně zašpiněné nádobí.

Mytí & sušení – Čisté a dokonale suché nádobí za 1 hodinu.

*Při referenčním programu bio/normál/eco 50 °C.

1h

Uspořádání spodního koše bez trysek PowerCleanTM.    Uspořádání spodního koše s tryskami PowerCleanTM.
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SROVNÁVAC Í TABULKA –  MYČKY NÁDOBÍ

Název
ADP 9070 IX, 

WH

ADP 8070 IX, 

WH

ADP 7570 

IX, WH
ADP 200 WH ADP 100 WH

ADP 750 

IX, WH

ADP 850 A+IX

A+WH

Vlastnosti

Barva nerez, bílá nerez, bílá nerez, bílá bílá bílá nerez, bílá nerez, bílá 

Displej ano ano ano – – LCD LCD

Počet programů 10 8 8 5 5 7 7 

Kapacita sad nádobí 13 13 13 13 12 9 9 

Energetická třída A+++ A++ A++ A++ A+ A+ A+ 

Účinnost mytí A A A A A A A 

Účinnost sušení A A A A A A A 

Rozměry (mm)

Výška 850 850 850 850 850 850 850

Šířka 597 597 597 597 597 450 450

Hloubka 590 590 590 590 590 580 580

Technické údaje

Roční spotřeba energie (kWh)* 233 261 261 261 289 222 222

Roční spotřeba vody* 2800 l 1680 l 2520 l 2800 l 3360 l 2940 l 2940 l

Hlučnost 44 dB 42 dB 44 dB 44 dB 48 dB 52 dB 52 dB

Funkce

6. smysl PowerClean PowerClean PowerClean – – – –

PowerDry ● – – – – – –

Steam ● – – – – – –

Studené předmytí ● ● ● ● ● ● ●

Sklo ● ● ● ● ● ● ●

Denní ● ● ● – – ● ●

Fast Everyday – – – – – – –

Noční program ● ● ● – – – –

Rychlé ● ● ● ● ● ● ●

Eco 50 °C ● ● ● ● ● ● ●

Intenzivní ● – – ● ● ● ●

Mytí & sušení 1 hod ● – – – – – –

Senzor 40–70 °C ● ● ● – – – –

Duální mytí – – – – – – –

Poloviční náplň – – – – ● – –

Multizone ● ● ● – – – –

Anti-bacteria – ● ● – – program program

PowerClean + ● ● ● – – – –

Odložené mytí ● ● ● ● ● 1-24 h 1-24 h 

Multi-tablet ● ● ● ● ● ● ● 

Indikátor lešticího prostředku elektronický elektronický elektronický elektronický elektronický elektronický elektronický 

Indikátor soli elektronický elektronický elektronický elektronický elektronický elektronický elektronický 

Výbava

Aquastop ● ● ● – – – ●

Aquasafe ● ● ● ● ● ● ●

Nastavitelný horní koš ● ● ● ● ● ● ●

Držáky ve spodním koši
6 skládacích, 

2 fi xní

4 skládací, 

2 fi xní

6 skládacích, 

2 fi xní
2 fi xní 2 fi xní

2 skládací,

2 fi xní

2 skládací,    

2 fi xní

Samovyvažovací dvířka ● ● ● ● ● ● ●

●  ano;  –  ne

 

*  Spotřeba energie a vody za rok na základě 280 standardních mycích cyklů, u kterých se napouští studená 

voda, a na spotřebě v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, 

jak je spotřebič používán.


