WHIRLPOOL

VESTAVNÉ kompaktní spotřebiče

KOMPAK TNÍ SPOTŘEBIČE

Vychutnejte si
oblíbené italské espresso

ACE 102 IXL
Plně automatický kávovar s funkcí
cappuccino jedním stiskem
• Příprava kávy, cappuccina, horké vody
• Možnost nastavení:
- jemnosti mletí kávových zrn
- množství vody a síly kávy (5 stupňů)
• Nádoba na šlehání mléčné pěny
• Objem zásobníku na vodu: 2 l
• Termoblok: 15 bar
• Maximální příkon: 1,35 kW
• Provedení: iXelium + úprava povrchu proti
otiskům prstů
• Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 398 mm

Whirlpool kávovary nabízí potěšení z opravdového espressa jediným stiskem tlačítka.
PLNĚ AUTOMATICKÝ KÁVOVAR
Plně automatický kávovar ACE 102 připraví kávu vynikající chutě a intenzívní vůně, ale i pravé italské espresso nebo krémové cappuccino.
A to vše díky dvojitému topnému systému a optimálnímu tlaku vody.
Kompaktní velikost (46 cm na výšku) umožňuje kombinovat ho s ohřevná
zásuvkou, s níž ve vaší kuchyni zaberou pouze tolik místa, jako tradiční
trouba. Varnou jednotku lze snadno vyjmout a vyčistit. Nádržka na vodu
i zásobník pro odkap jsou zpředu lehce přístupné. Výhodou jsou i oddělené
zásobníky na zrnkovou a mletou kávu. Aby se s přístrojem pracovalo co
nejsnáze, můžete na displeji navolit jazyk a pak upravit jednotlivá nastavení – sílu kávy, teplotu a další parametry. Vzhledově skvělý spotřebič,
plně v souladu s nejnovějšími trendy ve světě kuchyní, je dokonale sladěn
s produkty řady Cube Fusion.

iXelium

49 990 Kč

ACE 010 IX
Poloautomatický kávovar Mini Built-In
• Příprava kávy, cappuccina, horké vody
• Parní tryska pro přípravu mléčné pěny
• Možnost nastavení: velikost šálku
• Objem zásobníku na vodu: 1,5 l
• Termoblok: 15 bar
• Maximální příkon: 1,1 kW
• Provedení: nerez
• Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 285 mm

KÁVOVAR MINI-BI
Poloautomatický kávovar Whirlpool mini-BI ACE 010 IX připravuje díky
svému topnému systému vynikající espresso, plné chuti. Nádržka na vodu
i zásobník pro odkap jsou zpředu lehce přístupné a snadno se čistí. Kávovar mini-BI je z pohledu instalace opravdu všestranný a hodí se do rohu
linky stejně, jako k vestavbě do horní skříňky. Protože ploché provedení
spotřebiče je diktováno posledními trendy ve světě kuchyní, bude skvěle
ladit s dalšími spotřebiči ve vaší kuchyni.

nerez

11 990 Kč

WD 141 IX , WD 142 IXL
Ohřevná zásuvka
• Předohřev kuchyňského nádobí a náčiní
• Nastavitelná teplota od 30 °C do 85 °C
• Design: GENESIS (WD 141),
neutrální (WD 142)
• Kapacita náplně: 6 sad talířů
• Maximální nosnost: 25 kg
• Maximální příkon: 450 W
• Vnitřní objem: 20 l
• Provedení: nerez (IX), iXelium (IXL)
+ úprava povrchu proti otiskům prstů
•Rozměry (v x š x h): 135 x 595 x 548 mm

OHŘEVNÁ ZÁSUVKA
Ohřevná zásuvka je vynikající pomůckou pro předehřívání talířů, šálků
a příborů, která umožňuje servírovat hotový pokrm vždy při správné
teplotě. Můžete ji ale rovněž využít k průběžnému přihřívání hotového
pokrmu před podáváním na stůl. Alternativní možností je zásuvka
na příslušenství, která je ideálním místem k uložení příborů a dalšího
běžně používaného kuchyňského náčiní. Díky kompaktním rozměrům
těchto zásuvek (výška 14 cm) je lze zabudovat do typického otvoru pro
troubu v kombinaci s některým z kompaktních spotřebičů (mikrovlnná
trouba, kávovar, trouba 2 v 1 nebo parní trouba).
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Příslušenství: 1 plech na pečení, 1 mřížka

12 990 Kč

AMW 698 IX

AMW 599 IX

Samostatná horkovzdušná trouba 2 v 1:
kombinace tradičního pečení a mikrovln

Samostatná kombinovaná horkovzdušná
trouba s vařením v páře

• 5 základních funkcí, 3 speciální
• Černobílý graﬁcký displej
• Zrcadlová dvířka
• Maximální příkon: 2,8 kW
• Provedení: nerez + úprava povrchu proti
otiskům prstů
• Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 537 mm
• Rozměry pro zabudování: 450 x 556 x 560 mm

• Technologie 6. smysl + 30 přednastavených
receptů
• 5 základních funkcí, 3 speciální
• Černobílý textový displej
• Zrcadlová dvířka
• Maximální příkon: 1,45 kW
• Provedení: nerez + úprava povrchu proti
otiskům prstů
• Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 537 mm
• Rozměry pro zabudování: 450 x 556 x 550 mm

nerez

35 990 Kč
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Pozn. Ohřevná zásuvka není vhodná pro umístění pod
pečicí horkovzdušnou troubu.
nerez, iXelium
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Příslušenství: nádoba na 1,5 l vody, 1 hluboký smaltovaný plech,
1 rošt, houbička

*více na straně 23

nerez

32 990 Kč

