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Objevte kouzlo TOP nabídky

Whirlpool přináší ucelenou nabídku volně stojících spo-

třebičů pro každou domácnost. TOP nabídka představuje 

inteligentní a energeticky úsporné spotřebiče, které v sobě 

snoubí nejnovější technologie a  designovou dokonalost. 

Tito pomocníci vám usnadní každodenní práci a vy tak bude-

te mít více času na své koníčky a blízké.

Objevte kouzlo úzkých praček, které disponují inteligentní 

technologií 6. smysl a nabízejí standardní kapacitu bubnu, širokou 

nabídku programů i nízké provozní náklady.

Objevte kouzlo chladniček s technologií 6. smysl Fresh Con-

trol, která pomáhá udržet vaše potraviny až 4x déle čestvé. S chlad-

ničkami se systémem No Frost můžete zapomenout na odmrazování 

a energetická třída A+++ navíc šetří vaši peněženku.

Objevte kouzlo myček s kapacitou 13 sad nádobí a  již 

nebudete řešit problém, kam se špinavými hrnci a talíři.

Objevte kouzlo multifunkčních trub, které dokáží na-

hradit klasickou troubu a navíc nabízejí funkce jako vaření v páře 

i  patentovanou technologii Crisp. Multifunkční trouby jsou nejen 

skvělým pomocníkem v kuchyni, ale i designovým doplňkem.

zpředu plněná s tichým motorem AWIC 8914

0-1400 ot./min.

6. SMYSL Infi niteCare, Ecomonitor, displej, 14 základních programů + doplňkové

tichý indukční motor Silent Motion, elektronické ovládání, doporučené dávkování 

intuitivní ovládání

•objem/kapacita bubnu: 55 l/8 kg prádla 

•energetická třída/účinnost praní: A+++ -20 %/A*

•roční spotřeba energie/vody: 156 kWh/9 900 l

• rozměry (v x š x h): 850 x 595 x 600 mm 

18 490,-

zpředu plněná s tichým motorem AWIC 10914

0-1400 ot./min.

6. SMYSL Infi niteCare, displej, 14 základních programů + doplňkové

tichý indukční motor Silent Motion, elektronické ovládání

intuitivní ovládání, doporučené dávkování, osvětlení bubnu 

•objem/kapacita bubnu: 65 l/10 kg prádla 

•energetická třída/účinnost praní: A+++ -20 %/A*

• roční spotřeba energie/vody: 189 kWh/9 900 l

• rozměry (v x š x h): 850 x 595 x 600 mm 

19 990,-
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zpředu plněná AWO/C 7420 S

0-1200 ot./min.  

6. SMYSL Colours, Ecomonitor, displej

14 základních programů + doplňkové, intuitivní ovládání

doporučené dávkování, elektronické ovládání

•objem/kapacita bubnu: 52 l/7 kg prádla 

•energetická třída/účinnost praní: A+++/A*

• roční spotřeba energie/vody: 171 kWh/9 900 l

• rozměry (v x š x h): 845 x 595 x 575 mm      

11 990,-

zpředu plněná AWO/C 7440 S

0-1400 ot./min.

6. SMYSL Colours, Ecomonitor

14 základních programů + doplňkové, intuitivní ovládání

doporučené dávkování, displej, elektronické ovládání

•objem/kapacita bubnu: 52 l/7 kg prádla 

•energetická třída/účinnost praní: A+++/A*

• roční spotřeba energie/vody: : 171 kWh/9 900 l 

• rozměry (v x š x h):  845 x 595 x 575 mm 

12 490,-

zpředu plněná AWO/C 6314

0-1200 ot./min.  

6. SMYSL Colours, Ecomonitor 

18 programů, elektronické ovládání, displej 

•objem/kapacita bubnu: 46 l/6 kg prádla 

•energetická třída/účinnost praní: A+++/A*

•roční spotřeba energie/vody: 147 kWh/8 200 l 

• rozměry (v x š x h): 845 x 595 x 520 mm 

10 880,-

úzká zpředu plněná AWSX 63213

0-1200 ot./min.

6. SMYSL Colours, Ecomonitor

18 programů, elektronické ovládání, displej

•objem/kapacita bubnu: 40 l/6 kg prádla 

•energetická třída/účinnost praní: A+++/A*

• roční spotřeba energie/vody: 147 kWh/8 500 l

• rozměry (v x š x h): 845 x 595 x 450 mm

12 390,-

 45 cm
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Perfektní sušení s 50%** úsporou energie

Sušičky Whirlpool s technologií 6. smysl zaručí 

perfektní výsledky, lepší péči o vaše prádlo 

a optimální využívání energie a času.

Řada moderních sušiček Whirlpool s   tepelným čerpadlem, kondenzátorem 

a  vzduchovým chlazením je vybavena novými inovativními technologiemi, 

které při nejefektivnějším využití energie a času zaručují vynikající sušící vý-

kon a ošetření tkanin s péčí šetrnější, než kdykoliv dříve.

Technologie 6. smysl Infi niteCare využívá přednosti 

nového unikátního systému proudění vzduchu pomocí 

tepelného čerpadla, asymetrického otáčení bubnu – 

Wave Motion – a největšího objemu bubnu k vysušení va-

šeho prádla maximálně šetrným způsobem. To zaručuje 

zcela rovnoměrné vysušení a dokonalou péči o tkaniny.

ZELENÁ INTELIGENCE

Sušičky Whirlpool vybavené technologií 6. smysl, která upravuje dobu 

sušení a spotřebu energie podle míry vlhkosti každé náplně, speciální pro-

gramy na  vlnu a  velké kusy prádla i  atraktivní moderní estetický vzhled 

jsou přínosem pro každou domácnost a ulehčují každodenní běžné práce. 

Velký displej usnadňuje ovládání a kontrolu formou zpětné vazby.

ECOMONITOR

Ecomonitor informuje uživatele o  energetické spotřebě su-

šičky při výběru programu a  přídavných funkcí. Po  necelé 

minutě mu na  základě vloženého prádla sušička zobrazí zprávu o  oče-

kávané celkové spotřebě energie. Sušička tak dává uživateli zpět-

nou vazbu a  pomáhá mu optimalizovat spotřebu energetické energie. 

Ecomonitorem jsou vybaveny modely: AHIC 992, AHIC 892, AHIC 792, 

AZA 799, AZB 889 a AZB 788.

ODLOŽENÝ KONEC

Dalším krokem vpřed v  naplnění potřeb zákazníka je funkce 

Odložený konec. Ta nechá spotřebitele nastavit čas, kdy chce, 

aby sušička ukončila sušící cyklus. S použitím této funkce najde uživatel prá-

dlo hebké, teplé, nezmačkané a připravené k uložení do skříně nebo žehlení 

přesně ve chvíli, kdy potřebuje. 

** V porovnání s energetickou třídou A.

sušička s tepelným čerpadlem AHIC 992

6. SMYSL Infi niteCare, Ecomonitor, 14 programů, ochlazování, provětrávání 

úprava proti mačkání, program pro sušení bavlny a syntetiky, vlna 

jemné sušení, odložený konec, displej

•objem/kapacita bubnu: 121 l/9 kg

•energetická třída:  A++  

•roční spotřeba energie: 259 kWh

•rozměry (v x š x h): 845 x 596 x 632 mm 

23 990,-

sušička s tepelným čerpadlem AHIC 892

6. SMYSL Infi niteCare, Ecomonitor, 14 programů, ochlazování, provětrávání 

úprava proti mačkání, program pro sušení bavlny a syntetiky, vlna 

jemné sušení, odložený konec, displej

•objem/kapacita bubnu: 121 l / 8 kg

•energetická třída: A++

•roční spotřeba energie: 235,5 kWh

•rozměry (v x š x h): 845 x 596 x 632 mm

22 490,-

ID: 0000037912 

ID: 0000037912 
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shora plněná WTLS 65912

0–1200 ot./min.

6. SMYSL Colours, Ecomonitor, displej, intuitivní ovládání

14 základních programů + doplňkové, elektronické ovládání, soft opening, aquastop

•objem/kapacita bubnu: 42 l/6,5 kg prádla 

•energetická třída/účinnost praní: A+++/A*

• roční spotřeba energie/vody: 164 kWh/9 200 l 

• rozměry (v x š x h): 900 x 400 x 600 mm 

12 490,-15 990,-

shora plněná WTLS 60912 ZEN

Hlučnost praní na úrovni šepotu s technologií ZEN 
0–1200 ot./min.

6. SMYSL Colours, Ecomonitor, displej, intuitivní ovládání, technologie ZEN

14 základních programů + doplňkové, elektronické ovládání, soft opening, aquastop

•objem/kapacita bubnu: 42 l/6 kg prádla 

•energetická třída/účinnost praní: A+++-10%/A*

• roční spotřeba energie/vody: 137 kWh/8 800 l 

• rozměry (v x š x h): 900 x 400 x 600 mm 

shora plněná WTLS 60810

11 490,-

0-1000 ot./min. 

6. SMYSL Colours, 2 displeje, intuitivní ovládání 

14 základních programů + doplňkové, elektronické ovládání, soft opening, aquastop

•objem/kapacita bubnu: 42 l/6 kg prádla 

•energetická třída/účinnost praní: A+++/A*

• roční spotřeba energie/vody: 153 kWh/9 000 l 

• rozměry (v x š x h): 900 x 400 x 600 mm 

NEJTIŠŠÍ PRAČKA NA TRHU

shora plněná WTL 55812

0-1200 ot./min.

6. SMYSL, 2 displeje, intuitivní ovládání 

14 zákl. programů + doplňkové, elektronické ovládání

•objem/kapacita bubnu: 42 l/5,5 kg prádla 

•energetická třída/účinnost praní: A+++/A*

• roční spotřeba energie/vody: 141 kWh/8 000 l 

• rozměry (v x š x h): 900 x 400 x 600 mm 

 10 990,-

ID: 000000039389 
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No Frost chladnička WBA33983 NFC IX

chladnička s mrazničkou dole, 6. SMYSL Fresh Control, No Frost

dotykový displej, kontrola vlhkosti, Antibacterial, StarLight

zásuvka na lahůdky, skleněné nastavitelné police

barva: nerez

•celkový objem: 352 l 

•objem chl./mraz.: 223/97 l

• roční spotřeba energie: 163 kWh

• energetická třída: A+++   • klimatická třída: N - T 

• rozměry (v x š x h): 1875 x 595 x 660 mm 

             nerez

29 990,-

12

No Frost chladnička WBA43983 NFC IX

chladnička s mrazničkou dole, 6. SMYSL Fresh Control, No Frost

dotykový displej, kontrola vlhkosti, Antibacterial, StarLight 

zásuvka na lahůdky, skleněné nastavitelné police

alarm otevřených dveří, barva: nerez

•celkový objem: 454 l 

•objem chl./mraz.: 282/138 l

• roční spotřeba energie: 195 kWh

• energetická třída: A+++   • klimatická třída: SN - T 

• rozměry (v x š x h): 1875 x 710 x 715 mm 

      nerez

29 990,-

40

28

11 kg

 70 cm

chladnička s mrazničkou dole, 6. SMYSL Fresh Control, No Frost 

dotykový displej, kontrola vlhkosti, Antibacterial, Activ0°

StarLight, alarm otevřených dveří

barva: perleťově bílá s 3D efektem

•celkový objem: 381 l 

•objem chl./mraz.: 247/97 l

• roční spotřeba energie: 252 kWh

• energetická třída: A++  • klimatická třída: N - T 

• rozměry (v x š x h): 2000 x 595 x 660 mm 

No Frost chladnička WBC36992 NFC AW

25 990,-

12

perleťově bílá
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chladnička s mrazničkou dole, 6. SMYSL Fresh Control, No Frost 

dotykový displej, kontrola vlhkosti, Antibacterial

StarLight, barva: nerez

•celkový objem: 352 l 

•objem chl./mraz.: 223/97 l

• roční spotřeba energie: 244 kWh

• energetická třída: A++  • klimatická třída: N - T 

• rozměry (v x š x h): 1875 x 595 x 660 mm 

No Frost chladnička WBA33872 NFC IX

      nerez

20 490,-

12

4,5 kg

chladnička s mrazničkou dole, 6. SMYSL Fresh Control

dotykový displej, kontrola vlhkosti, Antibacterial, StarLight 

zásuvka na lahůdky, skleněné nastavitelné police

alarm otevřených dveří, barva: nerez (IX), bílá (W)

•celkový objem: 352 l 

•objem chl./mraz.: 223/109 l

• roční spotřeba energie: 160 kWh

• energetická třída: A+++   • klimatická třída: N - T 

• rozměry (v x š x h): 1875 x 595 x 660 mm 

      nerez

22 990,-

      bílá

21 990,-

chladnička WBA34983 DFC IX, W

24

13 kg

       bílá

15 490,-

chladnička WBE37172 TS, W 

chladnička s mrazničkou dole, skleněné nastavitelné police

Antibacterial, externí rukojeti

barva:  Technosteel (TS), bílá (W)

•celkový objem: 381 l 

•objem chl./mraz.: 254/109 l

• roční spotřeba energie: 249 kWh

• energetická třída: A++  • klimatická třída: N - T 

• rozměry (v x š x h): 2000 x 595 x 640 mm 

             

15 990,-

Technosteel

chladnička WBA34272 DFC IX

chladnička s mrazničkou dole, 6. SMYSL Fresh Control

kontrola vlhkosti, Antibacterial, StarLight 

skleněné nastavitelné police

barva: nerez

•celkový objem: 352 l 

•objem chl./mraz.: 223/113 l

• roční spotřeba energie: 242 kWh

• energetická třída: A++   • klimatická třída: N - T 

• rozměry (v x š x h): 1875 x 595 x 660 mm 

             nerez

17 990,-

24 24

4,5 kg 4,5 kg
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chladnička WBE34162 TS chladnička WBE34162 W

chladnička s mrazničkou dole, skleněné nastavitelné police

externí rukojeti, barva: Technosteel

•celkový objem: 352 l 

•objem chl./mraz.: 226/113 l

• roční spotřeba energie: 231 kWh

• energetická třída: A++   • klimatická třída: N - ST

• rozměry (v x š x h): 1875 x 595 x 640 mm 

chladnička s mrazničkou dole, skleněné nastavitelné police

externí rukojeti, barva: bílá

•celkový objem: 352 l 

•objem chl./mraz.: 226/113 l

• roční spotřeba energie: 231 kWh

• energetická třída: A++   • klimatická třída: N - ST

• rozměry (v x š x h): 1875 x 595 x 640 mm 

                          

14 490,-14 990,-         
      bíláTechnosteel

24 244,5 kg 4,5 kg

 No Frost chladnička WTV4597 NFC IX

chladnička s mrazničkou nahoře, 6. SMYSL Fresh Control

No Frost, dotykový displej, kontrola vlhkosti, Antibacterial 

StarLight, zásuvka na lahůdky, skleněné nastavitelné police 

alarm otevřených dveří, barva: nerez

•celkový objem: 482 l 

•objem chl./mraz.: 341/109 l

• roční spotřeba energie: 386 kWh

• energetická třída: A+   • klimatická třída: N - T

• rozměry (v x š x h): 1895 x 710 x 715 mm 

             

21 990,-

     nerez

24

chladnička ARC 140

11 990,-

chladnička s výparníkem

skleněné nastavitelné police 

externí rukojeť, barva: bílá

•celkový objem: 229 l 

•využitelný objem chladničky/výparníku: 200/22 l

• roční spotřeba energie: 168 kWh

• energetická třída: A++   • klimatická třída: N - ST 

• rozměry (v x š x h): 1330 x 554 x 618 mm 

      bílá

40 122 kg
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No Frost americká chladnička WSF55742 A++IX

chladnička side by side, 6. SMYSL, No Frost, výrobník ledu a ledové 

tříště, dávkovač vody, displej, Antibacterial, zásuvka na lahůdky 

alarm otevřených dveří, barva: nerez 

•celkový objem: 546 l 

•objem chl./mraz.: 335/180 l

• roční spotřeba energie: 343 kWh  

• energetická třída: A++   • klimatická třída: T 

• rozměry (v x š x h): 1780 x 902 x 690 mm 

      nerez

54 990,-

Pozn.: Chladničku je nutné připojit trvale na vodu.

45

No Frost americká chladnička WSG5588 A+W

chladnička side by side, 6. SMYSL, No Frost, výrobník ledu a ledové 

tříště, dávkovač vody, displej, Antibacterial, zásuvka na lahůdky 

alarm otevřených dveří, barva: bílé sklo 

•celkový objem: 546 l 

•objem chl./mraz.: 325/180 l

• roční spotřeba energie: 453 kWh  

• energetická třída: A+   • klimatická třída: T  

• rozměry (v x š x h): 1780 x 902 x 700 mm 
Pozn.: Chladničku je nutné připojit trvale na vodu.

        bílá

54 990,-

45

mraznička WHE31352 F

14 990,-

6. SMYSL, elektronické ovládání, ruční zámek, světlo

technologie StopFrost pro snadné rozmrazování 

pohyblivá kolečka, 3 koše

•celkový objem: 315 l

•využitelný objem: 311 l

• roční spotřeba energie: 219 kWh

• energetická třída: A++  • klimatická třída: SN - T

• rozměry (v x š x h): 916 x 1180 x 698 mm  

45

20 kg

12 490,-

mraznička WHM28113

ruční zámek, světlo

pohyblivá kolečka, 3 koše

•celkový objem: 280 l 

•využitelný objem: 274 l

• roční spotřeba energie: 136 kWh

• energetická třída: A+++   • klimatická třída: SN - T

• rozměry (v x š x h): 916 x 1405 x 698 mm  

15 990,-

6020 kg
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chladnička WMN1869 DFC N

monoklimatická chladnička, 6. SMYSL Fresh Control

kontrola vlhkosti, Antibacterial, Activ0º, StarLight

skleněné nastavitelné police, externí rukojeť, barva: černá

•celkový objem: 368 l 

•využitelný objem: 366 l

• roční spotřeba energie: 152 kWh

• energetická třída: A+  • klimatická třída: SN - T 

• rozměry (v x š x h): 1790 x 596 x 626 mm 

      černá

23 990,-

mraznička WVN1863 NF N

 24 990,-

6. SMYSL, No Frost, elektronické ovládání, vzduchový ventil

3 zásuvky + 2 MAX SPACE + 2 malé, 1 police s výklopnými dvířky

externí rukojeť, barva: černá

•celkový objem: 246 l 

•využitelný objem: 228 l

• roční spotřeba energie: 303 kWh

• energetická třída: A+  • klimatická třída: SN - T

• rozměry (v x š x h): 1790 x 596 x 626 mm 

       černá

40 43

24

18 kg

Zkombinujte chladničku WMN1869 DFC N a mrazničku WVN1863 NF N 

pomocí mezikusu LK BLACK a získejte tak dokonalý pár. 

Totéž je možné s chladničkou WME16402 W a mrazničkou WVE16402 W pomocí mezikusu LK WHITE.

mraznička WVE16402 W

 16 990,-

vzduchový ventil, 2 zásuvky + 2 MAX SPACE

2 police s výklopnými dvířky, externí rukojeť, barva: bílá

•celkový objem: 232 l 

•využitelný objem: 202 l

• roční spotřeba energie: 193 kWh

• energetická třída: A++  • klimatická třída: SN - T

• rozměry (v x š x h): 1590 x 596 x 626 mm 

       bílá

41

33

24 kg

chladnička WME16402 W

      bílá

16 990,-

monoklimatická chladnička, skleněné nastavitelné police

vzduchový ventil, externí rukojeť, barva: bílá

•celkový objem: 325 l 

•využitelný objem: 323 l

• roční spotřeba energie: 110 kWh

• energetická třída: A++  • klimatická třída: SN - T 

• rozměry (v x š x h): 1590 x 596 x 626 mm 

40
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myčka nádobí ADP 850 A+ IX, WH

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

6 teplot, elektronické zobrazení nedostatku soli a leštidla

nastavitelný horní koš, barva: nerez (IX), bílá (WH)

•hladina hluku: 52 dB 

•roční spotřeba energie/vody: 222 kWh/2 940 l

• energetická třída: A+*  

• účinnost mytí/sušení: A*/A*

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

 
    nerez

 
    nerez

10 990,-16 990,-

 
       bílá

 
       bílá

10 490,-15 990,-

myčka nádobí ADP 9070 IX myčka nádobí ADP 9070 WH

displej, 6. SMYSL PowerClean, PowerDry, Steam, AUTO CLEAN fi ltr

elektronický programátor, 1 Senzor 40-70° a 10 programů, příborová zásuvka

nastavitelný horní koš, elektronické ukazatele nedostatku soli a leštidla 

barva: nerez 

•hladina hluku: 44 dB 

•roční spotřeba energie/vody: 233 kWh/2 800 l

• energetická třída: A+++*   

• účinnost mytí/sušení: A/A

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

displej, 6. SMYSL PowerClean, PowerDry, Steam, AUTO CLEAN fi ltr

elektronický programátor, 1 Senzor 40-70° a 10 programů, příborová zásuvka

nastavitelný horní koš, elektronické ukazatele nedostatku soli a leštidla 

barva: bílá 

•hladina hluku: 44 dB 

•roční spotřeba energie/vody: 233 kWh/2 800 l

• energetická třída: A+++*   

• účinnost mytí/sušení: A/A

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

       bílá

 19 490,-

             

20 490,-

 
    nerez

myčka nádobí ADP 8070 IX, WH

displej, 6. SMYSL PowerClean, Steam, AUTO CLEAN fi ltr, Anti-bacteria

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

nastavitelný horní koš, elektronické ukazatele 

nedostatku soli a leštidla, barva: nerez (IX), bílá (WH)

•hladina hluku: 44 dB 

•roční spotřeba energie/vody: 261 kWh/1 980 l

• energetická třída: A++*  

• účinnost mytí/sušení: A*/A*

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

1h 1h

dostupnost od od února 2014 dostupnost od února 2014

dostupnost od února 2014
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multifunkční trouba JT 369 SLmultifunkční trouba JT 379/1 SL 

   8 990,-

elektronické ovládání – LCD displej, mikrovlnný ohřev, gril, Crisp 

horkovzdušný ohřev, vaření v páře, interiér v nerezu

•výkon mikrovlnného ohřevu/grilu: 1000/1200 W 

•výkon horkého vzduchu: 1500 W

• rozměry (v x š x h): 377 x 487 x 541 mm 

• hmotnost: 28,9 kg  • barva: stříbrná

elektronické ovládání – LCD displej komunikující v češtině, mikrovlnný ohřev, gril, Crisp 

horkovzdušný ohřev, vaření v páře, předprogramované recepty, interiér v nerezu

•výkon mikrovlnného ohřevu/grilu: 1000/1200 W 

•výkon horkého vzduchu: 1500 W

• rozměry (v x š x h): 377 x 487 x 535 mm 

• hmotnost: 29,1 kg  • barva: stříbrná

WHIRLPOOL
JT 379

64 %
dobrá kvalita
v testu: 14 produktů
dTest 1/2013

multifunkční trouba MAX 39 SL

elektronické ovládání, mikrovlnný ohřev, gril, Crisp, vaření v páře

•výkon mikrovlnného ohřevu/grilu: 700/700 W 

• rozměry (v x š x h): 355 x 390 x 350 mm 

• hmotnost: 13,9 kg

• barva: stříbrná

  4 990,-

28

GT 286 IX 

GT 288 MIR multifunkční trouba GT 286 IX

GT 288 MIR GT 286 IX

  5 990,-   5 490,-

elektronické ovládání, mikrovlnný ohřev, gril, Crisp 

horký vzduch (GT 288 MIR), vaření v páře (GT 286 IX) 

8 potravinových tříd Jet Menu Crisp

• výkon mikrovlnného ohřevu/grilu: 

700/1000 W (GT 288 MIR), 700/900 W (GT 286 IX)

•výkon horkého vzduchu: 1300 W (GT 288 MIR) 

• rozměry (v x š x h):  299 x 521 x 490 mm (GT 288 MIR)

299 x 521 x 391 mm (GT 286 IX) 

• hmotnost: 17,4 kg (GT 288 MIR), 16,5 kg (GT 286 IX)

• barva: zrcadlová (MIR), nerez (IX)
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GT 288 MIR
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WHIRLPOOL
GT 288

65 %
dobrá kvalita
v testu: 14 produktů
dTest 1/2013

WHIRLPOOL
GT 286

68 %
dobrá kvalita
v testu: 14 produktů
dTest 1/2013

multifunkční trouba JQ 276 BL, SL

  6 690,-

elektronické ovládání, mikrovlnný ohřev, gril, Crisp, 

vaření v páře, 12 potravinových tříd Jet Menu Crisp

váhový senzor

•výkon mikrovlnného ohřevu/grilu: 950/1050 W 

• rozměry (v x š x h): 333 x 548 x 461 mm 

• hmotnost: 21,2 kg

• barva: černá (BL), stříbrná (SL)

multifunkční trouba JQ 280 SL

  7 990,-

elektronické ovládání, mikrovlnný ohřev, gril, Crisp 

12 potravinových tříd Jet Menu Crisp, interiér Microban

horkovzdušný ohřev, vaření v páře, váhový senzor

•výkon mikrovlnného ohřevu/grilu: 950/1050 W 

• rozměry (v x š x h): 333 x 548 x 525 mm 

• hmotnost: 20,9 kg

• barva: stříbrná

32

3030
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   9 990,-


