
AKČNÍ NABÍDKA 2019/2

*5 let ZÁRUKA

*DÁREK - sada nožů

*Dotace až 3.222Kč na spotřebiče TAURUS

*MYČKA za hubičku - 3 990 Kč

*4x kuchařská kniha receptů online

*Podmínky a informace uvnitř letáku. Akce dárků a prodloužených záruk se řídí podmínkami společnosti WHIRLPOOL CR. Platnost akcí Vám
doporučujeme ověřit na stránkách www.whirlpool.cz

Platí od 11. 4. 2020
Platnost si ověřte na www.PaletaZnacek.cz

ZMĚNA CEN
od 11. 4. 2020



NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY K AKCÍM:

Pokud máte další otázky neváhejte se ptát prodejce

Plná záruka 5 let na spotřebiče platí na spotřebiče označené logem 5let a zároveň musí být uskutečněna registrace do 14 dnů
od nákupu. Tato akce platí pouze do 31. 12. 2019 a registraci je nutné provést na www.whirlpool-zaruka.cz kde najdete i podrobné 
podmínky akce.

1.  Ke kterým spotřebičům WHIRLPOOL získám 5let plné záruky a mohu tuto akci kombinovat s dalšími akcemi?

Do 14-ti dnů od registrace Vám musí přijít CERTIFIKÁT PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY. Tento Certifikát je jediným dokladem k uplatnění 
prodloužené záruky. Pokud Vám Certifikát do 14 dní od registrace nedorazí, tak se obraťte přímo na společnost WHIRLPOOL a sice na 
email Prague_Recepce@whirlpool.com. Bez Certifikátu je prodloužená záruka neplatná a na pozdější reklamace již není možné brát 
zřetel.

2.  Jak zjistím, že jsem správně zaregistrovala 5 let záruky?

Závisí to na aktuálním zájmu zákazníků o využití této akce. Zpravidla to je do 14 dnů. V sezóně kdy je enormní zájem se však může stát, 
že se doba dodáni prodlouží až na 3týdny.                                                                              Navíc tuto akci můžete využít zároveň i s akcí na dotované spotřebiče Taurus nebo myčku „ZA 
HUBIČKU”.

3.  Jak dlouho trvá než mi Dárek SET PROFESIONÁLNÍCH JAPONSKÝCH NOŽŮ bude doručen?

Při splnění podmínek musíte jeden z těchto dvou zvýhodněných nákupů uplatnit přímo u Vašeho prodejce v okamžiku nákupu. 
Upozorňujeme, že se musí jednat o jednorázový nákup a nelze využít těchto dvou akcí zároveň. Takže buď spotřebiče Taurus nebo 
myčka „ZA HUBIČKU“.

4.  Jak mohu získat a kdo mi poskytne dotaci na spotřebiče Taurus nebo myčku „ZA HUBIČKU” ?

Ano, můžete pokud je u spotřebičů WHIRLPOOL uvedeno logo DÁREK. K získání nožů by Vám postačil nákup i jen 3 spotřebičů  
WHIRLPOOL s logem DÁREK. A navíc si můžete z webu stáhnout i 3+1 vydání „kuchařky“.  Tím maximálně využijete 4 akcí najednou 

5.  Splnila jsem podmínku nákupu minimálního počtu 4 různých vestavných spotřebičů z tohoto letáku. Zároveň jsem
si registrací prodloužila záruku na 5let. Využila jsem i zvýhodněného nákupu myčky WHIRLPOOL WEIC 3C26 F za 3990Kč.
Mohu ještě navíc požádat o zaslání SETU PROFESIONÁLNÍCH JAPONSKÝCH NOŽŮ V HODNOTĚ 6.190Kč ?

Pokud budete zvažovat tento typ nákupu, pak Vás musíme upozornit na obezřetnost. Vždy si ověřte zda Vám tyto výhody eshop 
poskytne. Tyto akce nenabízí „každý“ prodejce, ale je to vázáno (chráněno) unikátním kódem, kterým disponují jen vybraní prodejci. 
Cílem značky WHIRLPOOL je, aby spotřebiče WHIRLPOOL byly nabízený odborníky a znalci ve svém oboru. Tzn. jsou určeny zejména 
truhlářům, výrobcům nábytku a kuchyňským studiím. Tito jsou pečlivě vybírání, mají možnost proškolení produktů WHIRLPOOL a 
zejména je kladen důraz na jejich šikovnost, spolehlivost a kvalitu odváděné řemeslné práce. Na základě smluvních podmínek pak 
prodejce obdrží unikátní Kód, který je Vám při nákupu předán. Bez tohoto unikátního kódu není možné zadat registraci prodloužené 
záruky nebo čerpat dárky. Viz Podmínky akcí na www.whirlpool.cz

6.  Mohu využít akcí na 5let prodlouženou záruku, dárek nože, zvýhodněného nákupu spotřebičů Taurus
nebo zvýhodněného nákupu myčky i u některého internetového prodejce?

Bez okolků musíme přiznat, že tato obsáhlá akce „něco stojí“. Rozhodli jsme se letos neinvestovat do nesmyslné a často obtěžující 
reklamy, ale tyto nemalé peníze „rozdat“ formou akcí přímo koncovým zákazníkům. Finance vyčleněné pro rok 2019 by měly pokrýt 
období do 31. 12. 2019. Jakmile se finance vyčerpají budou akce ukončeny. Další akce pak předpokládáme až jaro-léto 2020
a pravděpodobně v podstatně menším rozsahu. Takže doporučujeme si nakoupit spotřebiče s předstihem. Určitě se to vyplatí.

7.  Bude se podobná akce opakovat na podzim nebo v zimě 2019/2020?

Firma byla založena v roce 1911 v americkém městě St. Joseph ve státě Michigan, kde bratři Uptonovi založili malý rodinný podnik na 
výrobu elektrických praček se ždímačkou. Společnost WHIRLPOOL CORPORATION je jeden z nejvýznamnějších a největších prodejců 
bílé techniky a elektroniky na světě. Do většiny své elektroniky Whirlpool zavedl funkci 6. smysl, která má za úkol dosáhnout co 
nejmenší spotřeby energie a času při dosažení maximálních výsledků. Funkce je vždy specificky přizpůsobena k jednotlivým 
výrobkům, ať už jde o trouby, chladničky, či myčky.



TROUBY
Exkluzivní technologie 6. SMYSL s 30 přednastavenými recepty se postará o výsledek pečení jako od šéfkuchaře. 
Díky této moderní technologii trouba automaticky nastavuje parametry a řídí proces pečení, aby dosáhla špičkových 
výsledků s nízkou spotřebou energie.     

Nejjednodušší cesta, jak dosáhnout vynikajících výsledků pečení, je využití nabídky automatických receptů. Tato 
funkce zahrnuje širokou škálu pokrmů od masa, drůbeže, ryb, zeleniny až po dezerty, které zaručují rychlou
a jednoduchou přípravu. Po vložení jídla do trouby a zvolení požadovaného receptu trouba začne pracovat. Díky 
této inteligentní technologii trouba automaticky upraví čas pečení a neustále poskytuje zpětné informace 
prostřednictvím displeje.

30 PŘEDNASTAVENÝCH RECEPTŮ PRO CHUTNÉ POKRMY

INTELIGENTNÍ SOULAD

W Collection znamená také vzájemné propojení spotřebičů. Díky aplikaci 
6. SMYSL LiveApp má spotřebitel v rukou centrální ovládání své 
domácnosti – kuchyně, a svobodně plánuje svůj život, přičemž každý 
spotřebič je pod kontrolou kdykoliv a odkudkoliv.

Tato řada domácích spotřebičů odlehčí vašim povinnostem a přidá volný 
čas pro to, na čem vám opravdu záleží. Kromě toho je aplikace 6. SMYSL 
LiveApp připravena stát se skutečným zdrojem zajímavých informací pro 
ty, kdo chtějí dostávat tipy a návrhy, nebo sledovat užitečné návody 
přizpůsobené vlastnímu vkusu, zvykům a stravování. W Collection - 
inteligentní spojenec pro bezproblémový život.



W7 OS4 4S1 P

Horkovzdušná parní trouba

-SteamSense: pečení v kombinaci s párou

- display v CZ jazyce, dotykové ovládání

- auto recepty + Pečení s párou

- 6 základních funkcí + přednastavené

- speciální funkce - Udržování v teple,

Kynutí, Pečení zmrazených jídel

- Pyrolýza čištění vnitřku za vysoké teploty

- 4 skla, tlumené dovírání dveří

- provedení: černé sklo + nerezový rám

- příslušenství: hluboký, mělký plech,

2 rošty, teleskopické výsuvy (1 úroveň)

18.490,-
AKCE:

W9 OP2 4S2 H

Horkovzdušná parní trouba

- SteamSense+ jídlo na páře 100°

- pečení v kombinaci s párou

- barevný 3,5” MySmartDisplay v CZ jazyce 
+ LiveApp, dotykové ovládání

- Auto recepty + Vaření a Pečení s párou

- 7 základních funkcí + přednastavené

- udržování v teple, Kynutí, Maxi, pečení,

Pečení zmrazených jídel

- HydroClean - snadné čištění párou

- 3 skla, tlumené dovírání dveří

- provedení: černé sklo + iXeliumTM 
nerezový rám a rukojeť

- příslušenství: hluboký, mělký plech, pařák, 
rošt, teleskopické výsuvy (2 úrovně)

24.990,-
AKCE:

Samostaná horkovzdušná trouba

- display v CZ jazyce, ovládání Push knoflíky

- auto recepty

- 6 základních funkcí + přednastavené

- speciální funkce - Udržování v teple,

Kynutí, Pečení zmrazených jídel

- Pyrolýza čištění trouby za vysoké teploty

- 4 skla, tlumené dovírání dveří

- provedení: černé sklo + nerezový rám

- příslušenství: hluboký, mělký plech,

2 rošty

W11I OM1 4MS2 H

Samostatná horkovzdušná trouba

- Barevný 4,5” MySmartDisplay v CZ jazyce 
+ LiveApp, dotykové ovládání

- auto recepty + Teplotní sonda Multisense

- 6 základních funkcí + přednastavené

- speciální funkce - Udržování v teple, 
Kynutí, Maxi pečení, Pečení zmrazených 
jídel

- HydroClean - snadné čištění vnitřního

prostoru párou

- 3 skla, SoftClosing tlumené dovírání dveří

- příslušenství: hluboký, mělký plech, 

2 rošty, 4 bodová masová sonda, 

teleskopické výsuvy (2 úrovně)

21.490,-
AKCE:

14.990,-
AKCE:

W7 OM5 4S P

TROUBY



AKZ9 6220 IX

Samostatná horkovzdušná trouba

s kruhovým topným tělesem

- 4 základní funkce, 12 speciálních funkcí

- rychlý předohřev, pizza,chléb

- ovládání pomocí centrálního tlačítka

- dotykový černobílý grafický displej
TM

- Smart Clean  čištění pomocí páry

- 3 skla, vnější šedé, tlumené dovírání dveří

- provedení: nerez s povrchovou úpravou

proti otiskům

- příslušenství: rošt, 2 plechy, teleskopické

 výsuvy (1 úroveň)

11.990,-
AKCE:

Samostatná horkovzdušná trouba

s kruhovým topným tělesem

- 4 základní funkce, 12 speciálních funkcí

- rychlý předohřev, pizza,chléb

- ovládání pomocí centrálního tlačítka

- dotykový černobílý grafický displej
TM

- Smart Clean  čištění pomocí páry

- 3 skla, vnější šedé, tlumené dovírání dveří

- provedení: černé sklo

- příslušenství: rošt, 2 plechy, teleskopické

výsuvy (1 úroveň)

11.990,-
AKCE:

AKZ9 6230 NB

TROUBY

AKZ9 6220 WH

Samostatná horkovzdušná trouba

s kruhovým topným tělesem

- 4 základní funkce, 12 speciálních funkcí

- rychlý předohřev, pizza,chléb

- ovládání pomocí centrálního tlačítka

- dotykový černobílý grafický displej
TM

- Smart Clean  čištění pomocí páry

- 3 skla, vnější šedé, tlumené dovírání dveří

- provedení: bílé sklo

- příslušenství: rošt, 2 plechy, teleskopické

výsuvy (1 úroveň)

11.990,-
AKCE:

Samostatná horkovzdušná trouba

s kruhovým topným tělesem

- 4 základní funkce, 12 speciálních funkcí

- rychlý předohřev, pizza,chléb

- ovládání pomocí centrálního tlačítka

- dotykový černobílý grafický displej

- Smart CleanTM čištění pomocí páry

- 3 skla, vnější šedé, tlumené dovírání dveří

- provedení: nerez s povrchovou úpravou

proti otiskům prstů

- příslušenství: 1 rošt, 2 plechy na pečení

10.990,-
AKCE:

OAKZ9 6200 CS IX

AKZM 8480 IX / NB / WH

Samostatná horkovzdušná trouba

s kruhovým topným tělesem

- 4 základní funkce, 12 speciálních

+ přednastavené kategorie

- doplňkové funkce: rychlý předohřev, maxi

pečení, pizza,chléb

- ovládání pomocí centrálního tlačítka

- dotykový černobílý grafický displej

- pyrolytické čištění vnitřního prostoru

- 4 skla, vnější šedé, tlumené dovírání dveří

- provedení: nerez / černá / bílá

- příslušenství: teleskopické výsuvy

(2 úrovně), rošt, 2 plechy na pečení

13.990,-
AKCE:

*Podmínky a informace uvnitř letáku.

NEZAPOMEŇTE
*5 let ZÁRUKA

*DÁREK - sada nožů

*Dotace až 3.222Kč na spotřebiče TAURUS

*MYČKA za hubičku - 3 990 Kč

*4x kuchařská kniha receptů online

W9 OM2 4MS2 H

Samostatná horkovzdušná trouba

s kruhovým topným tělesem

- barevný MySmartDisplay v CZ jazyce

+ LiveApp, dotykové ovládání

- auto recepty + Teplotní sonda Multisense

- 5 základních funkcí + přednastavené

- speciální funkce - Udržování v teple, 

Kynutí, Pečení zmrazených jídel

- HydroClean - snadné čištění vnitřního

prostoru párou, 3 skla

- SoftClosing - tlumené dovírání dveří

- příslušenství: 1 hluboký, mělký plech,

2 rošty, 4-bodová masová sonda,

teleskopické výsuvy (2 úrovně)

17.490,-
AKCE:

AKP 745 IX / NB / WH

8.990,-
AKCE:

Samostatná horkovzdušná trouba

s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí

- elektronické ovládání + nastavení funkcí

pomocí zápustných knoflíků a displeje

- černobílý grafický displej

- SmartClean™ - čištění vnitřního

prostoru pomocí páry, 2 skla, vnější šedé

- vnitřní objem: 65 l

- provedení: nerez / černá / bílá

- příslušenství: teleskopické výsuvy

(1 úroveň), rošt, 2 plechy na pečení



KOMPAKTNÍ SPOTŘEBIČE
A MIKROVLNKY

Dokonalé vaření širokého sortimentu jídel bez programování mikrovlnné trouby už není jen sen. Díky inteligentní 
funkci Whirlpool 6. SMYSL mikrovlnná trouba automaticky vybere úroveň výkonu, který se neustále přizpůsobuje 
aktuálním potřebám pro získání dokonalých výsledků bez ohledu na typ jídla nebo jeho původní teplotu. Pro perfektní 
výsledky stačí dotyk jediného tlačítka.

NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY PRO KAŽDÝ RECEPT

Bez ohledu na to, co má být připravené, unikátní funkce AssistedChef ví, jak to provést. Mikrovlnná trouba s unikátním textovým displejem, 
dokonale doplňuje vestavnou troubu ve stejném designu, je vybavená recepty pro potraviny v 11 potravinových třídách. Textový LCD 
displej používá snadno čitelné symboly a texty, aby uživatel získal dokonalý přehled o procesu vaření.

Plněautomatický kávovar

- barevný 4,5” MySmartDisplay

- dotykové ovládání, termoblok: 15 bar

- vyjímatelný zásobník mléka a vody,

zásobník kávových zrn, samočištění

- příprava: Espresso, Cappuccino, horká

voda, pára, mléčná pěna

- nastavení: jemnost mletí, množství kávy,

 velikost šálku, automat. zapnutí a vypnutí

- provedení: černé sklo

- příslušenství: nádoba na mléko,

vodní  tryska, odměrka pro mletou kávu

43.990,-
AKCE:

W11 CM145

Ohřevná zásuvka

- nízkoteplotní vaření, příprava jogurtů

kynutí těsta, udržování teploty, nahřívání

nádobí

- kapacita ohřevné zásuvky : 6 souprav

- maximální nosnost: 25 kg

- provedení:
TM

WD 142/IXL - iXelium

W1114 - černá

9.490,-
AKCE:

WD 142/IXL, W1114



W9 MN840 IXL

Multifunkční mikrovlnná trouba

- černobílý displej

- funkce: Rozmrazování, Ohřev, Crisp

- lakovaný interiér

- boční otevírání - levé závěsy

- objem: 22 litrů

- provedení: černé sklo + iXeliumTM

nerezový rám

- výkon mikrovln / grilu: 750/700 W

- příslušenství: Crisp talíř, rukojeť Crisp

talíře

- vhodná pro montáž do horní skříňky

11.990,-
AKCE:

W11I MS180

Parní trouba s horkovzdušným 

pečením

- barevný 4,5” MySmartDisplay v CZ jazyce 
+ LiveApp, dotykové ovládání

- auto recepty + Masová sonda

- funkce: Vaření v páře, Horký vzduch,

Horký vzduch + Pára, Rozmrazování párou,

Ohřev párou

- speciální funkce - Kynutí, Příprava

jogurtů, Dezinfekce, Konzervování

- čištění párou, Odvápňování

- trojité celoskleněné dveře, otevírání dolů

- provedení: černé sklo

- příslušenství: pařák + odkapávací

 nerezový plech, rošt

26.990,-
AKCE:

Multifunkční mikrovlnná trouba

- barevný MySmartDisplay v CZ jazyce

LiveApp, dotykové ovládání, auto recepty

- funkce: Rozmrazování, Ohřev, Horký

vzduch, Crisp, CrispFry

- speciální funkce: Kynutí, Udržování v teple

- nerezový interiér, objem: 31 litrů

- provedení: černé sklo + iXeliumTM

nerezový rám a rukojeť

- výkon mikrovln / grilu / horkého vzduchu:

1000/800/1400 W

- příslušenství: Crisp talíř, rukojeť Crisp

W11I MW161

Multifunkční mikrovlnná trouba

- barevný 4,5” display v CZ jazyce

- LiveApp, dotykové ovládání

- auto recepty

- funkce: Rozmrazování, Ohřev, Horký

vzduch, Vaření v páře (v parní nádobě),

Crisp, CrispFry

- speciální funkce: Kynutí, Udržování v teple

- nerezový interiér, tlumené dovírání dveří

- provedení: černé sklo

- příslušenství: Crisp talíř, rukojeť Crisp

talíře, grilovací rošt, plech na pečení, parní

nádoba

21.490,-
AKCE:

15.990,-
AKCE:

W9 MD260 IXL

KOMPAKTNÍ SPOTŘEBIČE A MIKROVLNKY

W7 MD540

Multifunkční mikrovlnná trouba

- display, dotykové ovládání, Push knoflíky

- auto recepty

- funkce: Rozmrazování, Ohřev, Crisp

- nerezový interiér

- objem: 31 litrů

- provedení: černé sklo + nerezový rám

- výkon mikrovln / grilu: 1000/800 W

- příslušenství: Crisp talíř, rukojeť talíře

Crisp, grilovací rošt

14.990,-
AKCE:

Multifunkční mikrovlnná trouba

- display, dotykové ovládání

- auto recepty

- funkce: Rozmrazování, Ohřev, Crisp

- nerezový interiér

- objem: 31 litrů

- provedení: černé sklo + nerezový rám

- výkon mikrovln / grilu: 1000/800 W

- příslušenství: Crisp talíř, rukojeť talíře

Crisp, grilovací rošt

14.990,-
AKCE:

W7 MD440



AMW 730 IX

Multifunkční mikrovlnná trouba

- funkce: JetStart, Jet Defrost, gril, Crisp

- display, přednastavené recepty

- centrální knoflík, dotykový displej

- dvířka: šedé sklo s otevíráním dolů

- 8 úrovní výkonu

- objem: 31 litrů

- nerezový interiér

- výkon mikrovln/grilu: 1000/800 W

- provedení: nerez s povrchovou úpravou

 proti otiskům prstů

12.490,-
AKCE:

AMW 439 IX

Multifunkční mikrovlnná trouba

- funkce: Jet Start, Jet Defrost,

Mikrovlnný ohřev, gril, Crisp

- ČB grafický displej, ovládání tlačítky

- dvířka: šedé sklo s otevíráním doleva

- 4 úrovně výkonu

- objem: 22 litrů

- lakovaný interiér

- výkon mikrovln/grilu: 750/700W

- provedení: nerez s úpravou proti otiskům 
prstů (IX)

- vhodné do horní skříňky kuchyňské linky

(stačí hloubka skříňky 30 cm)

9.790,-
AKCE:

Multifunkční mikrovlnná trouba

- funkce: JetStart, Jet Defrost, gril, Crisp

- display, přednastavené recepty

- centrální knoflík, dotykový displej

- dvířka: šedé sklo s otevíráním dolů

- 8 úrovní výkonu

- objem: 31 litrů

- nerezový interiér

- výkon mikrovln/grilu: 1000/800 W

- provedení: černé sklo

AMW 439 NB

Multifunkční mikrovlnná trouba

- funkce: Jet Start, Jet Defrost,

Mikrovlnný ohřev, gril, Crisp

- ČB grafický displej, ovládání tlačítky

- dvířka: šedé sklo s otevíráním doleva

- 4 úrovně výkonu

- objem: 22 litrů

- lakovaný interiér

- výkon mikrovln/grilu: 750/700W

- provedení: černá (NB)

- vhodné do horní skříňky kuchyňské linky

(stačí hloubka skříňky 30 cm)

9.790,-
AKCE:

12.490,-
AKCE:

AMW 730 NB

KOMPAKTNÍ SPOTŘEBIČE A MIKROVLNKY

AMW 439 WH

Multifunkční mikrovlnná trouba

- funkce: Jet Start, Jet Defrost,

Mikrovlnný ohřev, gril, Crisp

- ČB grafický displej, ovládání tlačítky

- dvířka: šedé sklo s otevíráním doleva

- 4 úrovně výkonu

- objem: 22 litrů

- lakovaný interiér

- výkon mikrovln/grilu: 750/700W

- provedení: bílá (WH)

- vhodné do horní skříňky kuchyňské linky

(stačí hloubka skříňky 30 cm)

9.790,-
AKCE:

AMW 730 WH

Multifunkční mikrovlnná trouba

- funkce: JetStart, Jet Defrost, gril, Crisp

- display, přednastavené recepty

- centrální knoflík, dotykový displej

- dvířka: šedé sklo s otevíráním dolů

- 8 úrovní výkonu

- objem: 31 litrů

- nerezový interiér

- výkon mikrovln/grilu: 1000/800 W

- provedení: bílé sklo

AKCE:

12.490,-

Multifunkční mikrovlnná trouba

- černobílý displej

- funkce: Rozmrazování, Ohřev, Crisp

- lakovaný interiér

- boční otevírání - levé závěsy

- objem: 22 litrů
TM

- provedení: černé sklo + iXelium

nerezový rám

- výkon mikrovln / grilu: 750/700 W

- příslušenství: Crisp talíř

- vhodná pro montáž do horní skříňky

do hloubky 32 cm

11.990,-
AKCE:

W9 MN840 IXL

*Podmínky a informace uvnitř letáku.

NEZAPOMEŇTE
*5 let ZÁRUKA

*DÁREK - sada nožů

*Dotace až 3.222Kč na spotřebiče TAURUS

*MYČKA za hubičku - 3 990 Kč

*4x kuchařská kniha receptů online



VARNÉ DESKY
Technologie 6. SMYSL pro novou éru ve vaření

Představujeme indukční varné desky Whirlpool vybavené vysokým výkonem, intuitivním ovládáním
a vyrobené ve špičkovém designu. Technologie 6. SMYSL přináší nejpokročilejší systém průběhu vaření. Inteligentní 
senzory zabezpečují úplně nový způsob vaření, který řídí jednotlivé postupy vaření krok za krokem
s cílem připravit dokonalý pokrm.

- Unikátní senzory garantují ideální teplotu hrnce nebo pánve
- Rozdílné teploty pro rozdílné vaření
- Vždy správné nastavení teploty

Ušetříte až 40 % nákladů na energii s indukční technologií! Vsaďte na bezpečnost a efektivitu indukční varné desky. Indukční varná deska 
přináší hned několik významných výhod, hlavně:

- krátký čas vaření
- energetickou efektivnost
- nízkou spotřebu energie

- flexibilní vaření
- krátký čas chladnutí a vyšší bezpečnost
- jednoduchou údržbu



SMO 654 OF/BT/IXL

Indukční sklokeramická varná deska 

v šířce 65 cm

- dotykové ovládání + 4 slidery 

- nastavení výkonu posunem prstu

- 4 indukční varné plotny

- FlexiMax zóna

- 6. SMYSL SmartSense – přednastavené

funkce řízené senzorem

- PowerManagement – možnost volby

příkonu desky vč. jejího připojení na 230 V

- funkce rozpouštění, Moka, Grilování
TM- provedení: iXelium , zkosená přední

i zadní hrana

15.990,-
AKCE:

8.490,-

VARNÉ DESKY

SMC 774 F/BT/IXL

Indukční sklokeramická varná deska 

v šířce 77 cm

- dotykové ovládání + 4 slidery 

- nastavení výkonu posunem prstu

- 4 indukční varné plotny

- FlexiSide zóna

- 6. SMYSL SmartSet – přednastavené

kategorie vaření

- PowerManagement – možnost volby

příkonu desky vč. jejího připojení na 230 V

- funkce rozpouštění, Moka, ChefControl
TM- provedení: iXelium , zkosená přední

i zadní hrana

14.990,-
AKCE:

9.790,-

ACM 822 NE

Samostatná indukční sklokeramická 

deska v šířce 58 cm

- příkon: 7 kW

- dotykové ovládání

- 4 indukční plotny

- PowerManagement - možnost volby

příkonu desky vč. připojení na 230 V

- Power Booster na jedné plotně max. 3 kW

- časovač, dětská pojistka

- kontrolky zbytkového tepla

- provedení: bez rámu

- rozměry (V x Š x H): 5,6 x 58 x 51 cm

AKCE:

ACM 932 BF

Indukční sklokeramická varná deska 

– šířka 58 cm

- 4 indukční plotny

- PowerManagement – možnost volby

příkonu desky vč. jejího připojení na 230 V

- PowerBooster – maximálně rychlý ohřev

(výkon 2,5 kW)

- maximální příkon: 7,2 kW

- provedení: zkosená přední hrana

- rozměry (V x Š x H): 5,6 x 58 x 51 cm

- doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~

AKCE:

AKT 8601 IX

Samostatná sklokeramická varná 

deska v šířce 58 cm

- příkon: 6,2 kW

- dotykové ovládání

- 4 rychlovarné plotny (1 dvojitá zóna)

- časovač, dětská pojistka

- kontrolky zbytkového tepla

- provedení: nerez rámeček po celém

obvodu desky

- rozměry (V x Š x H): 4,6 x 58 x 51 cm

7.490,-
AKCE:

MŮŽE SE HODIT - ROCK STONE

Pánev s nepřilnavým kameninovým 

povlakem o průměru 28 cm

- kámen jako revoluční materiál mezi 
nepřilnavými povrchy
- povlak bez PFOA vyztužený částicemi 

kamene pro vyšší tvrdost a odolnost
- vhodné pro použití na všech typech
desek: plynových, elektrických,

sklokeramických i indukčních

- plná Indukce: Inovativní difuzní dno
s feritovým diskem, které poskytuje lepší
kontaktní plochu pro lepší přenos teploty
- ergonomické madlo se sametově 
hladkým povrchem

AKCE:

950,-

Samostatná indukční sklokeramická 

deska v šíři 58 cm

- příkon: 8 kW, 6. SMYSL

- dotykové ovládání + Slider

- 4 indukční plotny, z toho 2 tvoří flexi zónu

- Maxi zóna - průměr plotny 24 cm

- Power Booster - na všech plotnách 

- funkce dušení a rozpouštění

- pauza, časovač, dětská pojistka

- kontrolky zbytkového tepla

- provedení: bílé se zkosenými hranami po

celém obvodu desky

13.990,-
AKCE:

ACM 355 BA WH

Samostatná indukční sklokeramická 

deska v šíři 65 cm

- příkon: 7,4 kW, 6. SMYSL SmartSet

- dotykové ovládání + 4 slidery

- 4 indukční varné plotny

- FlexiSide zóna tvořena 2 postranními

plotnami – větší plocha pro vaření

- PowerManagement – možnost volby

příkonu desky vč. jejího připojení na 230 V

- PowerBooster – maximálně rychlý ohřev

- funkce rozpouštění, Moka, ChefControl

- provedení: zkosená přední hrana

13.490,-
AKCE:

SMC 654 F/BF



GMW 6422/IXL EE

GOA 6425 WH

Plynová varná deska v šířce 59 cm

s povrchem z tvrzeného skla

- výhřevný výkon hořáků: 8 kW

- výkonný dvojkorunkový hořák

- integrované elektrické zapalování

- bezpečnostní ventily hořáků

- 2 litinové mřížky

- provedení: bílé tvrzené sklo

- příslušenství: trysky na propan - butan

- rozměry (V x Š x H): 4,9 x 59 x 51 cm

8.490,-
AKCE:

AKT 8190 BA

Samostatná sklokeramická varná 

deska v šířce 58 cm

- příkon: 6,3 kW

- dotykové ovládání

- 4 rychlovarné plotny (1 oválná a 1 kulatá

duozóna)

- časovač, dětská pojistka

- kontrolky zbytkového tepla

- provedení: zkosené hrany po celém

obvodu desky

- rozměry (V x Š x H): 4,6 x 58 x 51 cm

6.990,-
AKCE:

Plynová varná deska v šířce 59 cm

s povrchem z tvrzeného skla

- výhřevný výkon hořáků: 8 kW

- výkonný dvojkorunkový hořák

- integrované elektrické zapalování

- bezpečnostní ventily hořáků

- 2 litinové mřížky

- provedení: černé tvrzené sklo

- příslušenství: trysky na propan - butan

- rozměry (V x Š x H): 4,9 x 59 x 51 cm

Plynová varná deska s kovovým 

povrchem v šířce 59 cm

- 4 plynových hořák

- výkonný dvojkorunkový hořák

- výhřevný výkon hořáků: 8 kW

- integrované elektrické zapalování

hořáků

- bezpečnostní ventily hořáků

- 2 litinové mřížky
TM

- provedení: nerez iXelium , nerezové

knoflíky

- rozměry (V x Š x H): 4,1 x 59 x 51 cm

- příslušenství: trysky na propan - butan

7.490,-
AKCE:

8.490,-
AKCE:

GOA 6425 NB

VARNÉ DESKY

AKT 8090 NE

Sklokeramická varná deska – šířka 

58 cm

- 4 rychlovarné plotny

- dotykové ovládání

- příkon: 6,2 kW

- provedení: bez rámečku

- rozměry (V x Š x H): 4,6 x 58 x 51 cm

- doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~

5.490,-
AKCE:

*Podmínky a informace uvnitř letáku.

NEZAPOMEŇTE
*5 let ZÁRUKA

*DÁREK - sada nožů

*Dotace až 3.222Kč na spotřebiče TAURUS

*MYČKA za hubičku - 3 990 Kč

*4x kuchařská kniha receptů online



ODSAVAČE PAR
Technologie 6. SMYSL pro správný odtah

Exkluzivní technologie 6. SMYSL od společnosti Whirlpool nabízí vynikající výkony
v kombinaci s výjimečnou úsporou energie. Pomocí senzorů, které snímají vzduch 
nad varnou deskou během vaření, odsavač v režimu 6. SMYSL automaticky vyhodnotí 
všechny podněty, samostatně se zapne.

VÝSUVNÉ INTEGROVANÉ ODSAVAČE PAR

jsou neviditelnými pomocníky v kuchyni. Při vaření stačí jednoduše vysunout lištu odsavače s odsávací plochou a odsavač se zapne, po 
skončení vaření ji zasunete zpět pod skříňku. Výborné řešení pro malé kuchyně s nedostatkem prostoru.

KOMÍNOVÉ ODSAVAČE PAR

Tvoří dokonalý doplněk designových řad vestavných spotřebičů Whirlpool. Dekorativní kousky v sobě spojují výkon tradičních odsavačů
s inovativním designem.

PROSTOROVÉ ODSAVAČE PAR

Odsávání nad varným ostrůvkem v kuchyni spolehlivě vyřeší prostorové odsavače par. V nabídce je celonerezová verze a verze v kombinaci 
nerez a sklo.

NÁSTĚNNÉ ODSAVAČE PAR

Díky svým čistým liniím a designu odsavače par Whirlpool nádherně padnou do každé moderní kuchyně. Čelní skleněná plocha je upravená 
speciálním filmem, který brání kondenzaci par díky nižšímu teplotnímu rozdílu mezi odsavačem a varnou deskou. Navíc, jelikož se na ploše 
netvoří kondenzace, čištění je ještě jednodušší.

Odsavač par s technologií 6. SMYSL je zařazen do energetické třídy A+, je vysoce úsporný a dokáže ušetřit až 36 % 
energie díky LED osvětlení a prémiovému motoru. Na displeji s dotykovým ovládáním kromě senzorové funkce 
odsávání 6. SMYSL je možné zvolit i manuální režim dle požadavků zákazníka.

ENERGETICKÁ TŘÍDA A+

Nerezový povrch odsavače je upraven nanotechnologií iXelium pro 
snadné čištění a zachování si stále elegantního lesklého vzhledu.

Unikátní design
s unikátním povrchem

Odsavač se vyznačuje nejen unikátním designem, ale i skvělou technologií. Odsávání je 
vedeno přes štěrbinu - Perimetr na čelní stěně odsavače. Tento způsob odsávání zvyšuje 
účinnost odsávání o cca 10 %, ve srovnání s odsavačem se stejným výkonem motoru, při 
nižší hladině hluku o 7 %. Velká nerezová plocha, doplněná halogenovými žárovkami, 
dokonale ladí s moderním stylem dnešní kuchyně. 

Díky exkluzivní nanotechnologii iXelium, aplikované na celý povrch, si 
nástěnný nerezový odsavač par zachovává svůj původní lesklý vzhled.



AKR 749/1 WH

AKR 039 G BL

Nástěnný odsavač par

- šířka: 80 cm

- 1 motor (příkon 270 W)

- 3 stupně výkonu odsávání

- odsávání pomocí technologie Perimeter
3

- kapacita odsávání: 464/713 m /hod

- hladina hluku: 62/70 dB

- osvětlení 2 LED žárovky

- provedení: černé sklo

- lze dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci

CHF 57 (2 ks v balení)

- rozměry (V x Š x H): 36 x 79,8 x 32,6 cm

9.790,-
AKCE:

Nástěnný odsavač par

- šířka 60 cm

- 1 motor (příkon 270 W)

- 3 stupně výkonu odsávání

- odsávání pomocí technologie Perimeter
3

- kapacita odsávání: 465/709 m /hod

- hladina hluku min/max: 58/66 dB

- provedení: bílé sklo

- lze dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci

CHF 57 (2 ks v balení)

- rozměry (V x Š x H): 36 x 59,8 x 32,6 cm

Výsuvný odsavač par

- šířka: 60 cm

- 1 motor (příkon 115 W)

- 3 stupně výkonu odsávání
3

- kapacita odsávání: 125/304 m /hod

- hladina hluku: 46/62 dB

- osvětlení 2 LED žárovkami

- provedení: bílá

- lze dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci

AKB000/1 (2 ks v balení)

- rozměry (V x Š x H): 18 x 59,9 x 30 cm

3.790,-
AKCE:

8.490,-
AKCE:

WHVP 63 LT W

ODSAVAČE PAR

AKR 749/1 NB

Výsuvný odsavač par

- šířka: 60 cm

- 1 motor (příkon 115 W)

- 3 stupně výkonu odsávání
3

- kapacita odsávání: 125/304 m /hod

- hladina hluku: 46/62 dB

- osvětlení 2 LED žárovkami

- provedení: černá

- lze dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci

AKB000/1 (2 ks v balení)

- rozměry (V x Š x H): 18 x 59,9 x 30 cm

3.790,-
AKCE:

AKR 749/1 IX

Výsuvný odsavač par

- šířka: 60 cm

- 1 motor (příkon 115 W)

- 3 stupně výkonu odsávání
3

- kapacita odsávání: 125/304 m /hod

- hladina hluku: 46/62 dB

- osvětlení 2 LED žárovkami

- provedení: nerez

- lze dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci

AKB000/1 (2 ks v balení)

- rozměry (V x Š x H): 18 x 59,9 x 30 cm

3.790,-
AKCE:

AKR 504 IX

Ostrůvkový odsavač par

- šířka: 100 cm

- technologie 6. SMYSL

- dotykové ovládání

- 1 motor,4 stupně rychlosti odsávání

- osvětlení 4 LED žárovkami
3

- kapacita odsávání: 304/713 m /hod

- hladina hluku: 51/72 dB

- příkon motoru: 260 W

- provedení: nerez + černé sklo

- příslušenství: hliníkový tukový filtr (3 ks)

- lze dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci

CHF 57 (2 ks v balení)

- rozměry (V x Š x H): 77,2 (s komínem) x 
100 x 60 cm

19.490,-
AKCE:

AKR 037 G BL

Nástěnný odsavač par

- šířka: 60 cm

- 1 motor (příkon 260 W)

- 3 stupně výkonu odsávání

- odsávání pomocí technologie Perimeter
3- kapacita odsávání: 400/647 m /hod

- hladina hluku: 59/70 dB

- provedení: černé sklo

• Lze dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci

CHF 57 (2 ks v balení)

- rozměry (V x Š x H): 36 x 59,8 x 32,6 cm

7.490,-
AKCE:

Komínový odsavač par

- šířka: 60 cm / 90 cm

- 1 motor, 4 stupně rychlosti odsávání

- osvětlení 2 LED žárovkami
3

- kapacita odsávání 105/713 m /hod

- příkon motoru: 250 W

- provedení: nerez

- příslušenství: hliníkový tukový filtr (3ks)

- lze dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci

CHF15/1 (1 ks v balení)

- rozměry (V x Š x H):

114,8 x 59,8 / 89,8 x 45 cm

8.490,- / 8.990,-
AKCE:

WHBS 63 FLEX / WHBS 93 FLEX



MYČKY NÁDOBÍ
Nová technologie 6. SMYSL detekuje a monitoruje úroveň 
znečištění vody díky inteligentním senzorům a přizpůsobuje 
cyklus mytí zjištěnému stavu. Výsledkem je vždy dokonale 
čisté nádobí až s 50% úsporou vody a času

PowerClean Pro Dokonalé umytí 
bez předmývání

PowerClean Pro
Nejlepší řešení pro odstranění odolných připálených nečistot při současném 
zvětšení kapacity myčky. Silně znečištěné pánve s připálenými zbytky jídla se 
teď mohou bezpečně mýt s ostaním bežně znečištěným nádobím při 
standardní teplotě. Stačí pánve umístit do zóny PowerClean Pro a zadní trysky 
vysokým tlakem vody odstraní zbytky jídla z hrnců a pánví. Hrnce a pánve není 
potřeba před mytím v myčce ručně predmývat!

SUPREME ŘEŠENÍ PRO MYTÍ, AŽ O 30 % VĚTŠÍ PROSTOR

Jedinečný program s aktivním sušením pro mytí a sušení
i plastového nádobí. Aktivní sušení PowerDry zabezpečuje 
dokonalé výsledky sušení díky inovativnímu 3D systému 
proudění vzduchu v uzavřeném prostoru myčky nádobí, 
který odvádí horkou páru z myčky a zpět fouká chladný 
vzduch. Po otevření dveří je nádobí a vnitřní myčka bez páry
a vlhkosti.

SUPREME MYJE A SUŠÍ UŽ ZA 1 HODINU

Vysoká flexibilita pro každou situaci díky sklápěcím držákům výsuvných košů.

KAPACITA AŽ PRO 14 OBĚDOVÝCH SOUPRAV



WCIO 3O32 PE

WIC 3C24 PS F E

Plně vestavná myčka nádobí - 60 cm

- technologie 6. SMYSL PowerClean

- kapacita: 14 sad nádobí

- hladina hluku: 44 dB - tiché provedení

- 8 programů

- světelná indikace průběhu programu

(paprsek promítnutý na podlahu)

- Aquastop

- Multizone, třetí příborová zásuvka

- funkce odloženého startu

- rozměry: 82 x 59,5 x 55,5 cm

13.490,-
AKCE:

Plně vestavná myčka nádobí – 60 cm

- technologie 6. SMYSL

- kapacita: 14 sad nádobí

- hladina hluku: 46 dB - tiché provedení

- 8 programů

- zvuková signalizace na konci cyklu

- Multizone, třetí příborová zásuvka

- funkce odloženého startu

- rozměry: 82 x 59,5 x 57 cm

Plně vestavná myčka nádobí – 60 cm

- technologie 6. SMYSL PowerClean

- kapacita: 14 sad nádobí

- hladina hluku: 42 dB - tiché provedení

- 10 programů

- světelná indikace průběhu programu

(paprsek promítnutý na podlahu)

- funkce odloženého startu

- rozměry: 82 x 59,5 x 57 cm

14.490,-
AKCE:

11.990,-
AKCE:

WEIC 3C26 F

MYČKY, PRAČKY

WIO 3T133 DEL

Plně vestavná myčka nádobí

s aktivním sušením – 60 cm
- technologie 6. SMYSL PowerClean

- aktivní sušení PowerDry

- kapacita: 14 sad nádobí

- hladina hluku: 43 dB - tiché provedení

- 11 programů

- světelná indikace průběhu programu

(paprsek promítnutý na podlahu)

- zvuková signalizace na konci cyklu

- třetí příborová zásuvka, Aquastop,

Multizone

- funkce odloženého startu

- rozměry: 82 x 59,5 x 57 cm

18.490,-
AKCE:

LÍBILA BY SE VÁM

CENA 3.990 Kč?
Využijte akce č. 5 „Myčka za hubičku”

Podmínky a informace o akci č. 5 naleznete na konci letáku.

WIF 4O43 DLGT E

Plně vestavná myčka nádobí

s aktivním sušením – 60 cm
- technologie 6. SMYSL PowerClean

- aktivní sušení PowerDry

- kapacita: 14 sad nádobí

- ČB textový displej, dotykové ovládání

- hladina hluku: 43 dB - tiché provedení

- světelná indikace průběhu programu

(paprsek promítnutý na podlahu)

- zvuková signalizace na konci cyklu

- třetí příborová zásuvka, Aquastop,

Multizone, 11 programů

- LED osvětlení vnitřního prostoru

- rozměry (VxŠxH): 82 x 59,7 x 55,5 cm

20.490,-
AKCE:



WSIO 3O34 PFE X

WSBO 3O34 PF X

Vestavná myčka nádobí s panelem – 

45 cm

- technologie 6. SMYSL PowerClean

- kapacita: 10 sad nádobí

- hladina hluku: 44 dB - tiché provedení

- 8 programů

- zvuková signalizce na konci cyklu

- Aquastop, Multizone, třetí příborová

zásuvka

- funkce odloženého startu

- rozměry: 82 x 44,8 x 55,5 cm

14.990,-
AKCE:

WBO 3T333 DF I

Vestavná myčka nádobí s panelem – 

60 cm

- technologie 6. SMYSL PowerClean

- aktivní sušení PowerDry

- kapacita: 14 sad nádobí

- hladina hluku: 43 dB - tiché provedení

- 11 programů

- zvuková signalizace na konci cyklu

- třetí příborová zásuvka, Aquastop,

Multizone

- funkce odloženého startu

- provedení panelu: nerez

- rozměry: 82 x 59,5 x 57 cm

18.490,-
AKCE:

Plně vestavná myčka nádobí – 45 cm

- technologie 6. SMYSL PowerClean

- NaturalDry System - automat. otevření

dveří po skončení programu pro rychlé

dosušení nádobí

- kapacita: 10 sad nádobí, 8 programů

- hladina hluku: 44 dB - tiché provedení

- světelná indikace průběhu programu

(paprsek promítnutý na podlahu)

- Aquastop, Multizone, třetí příborová

zásuvka

- funkce odloženého startu

- rozměry: 82 x 44,8 x 55,5 cm

14.990,-
AKCE:

MYČKY, PRAČKY

WBO 3T323 6.5P X

Vestavná myčka nádobí s panelem – 

60 cm

- technologie 6. SMYSL PowerClean

- kapacita: 14 sad nádobí

- hladina hluku: 43 dB - tiché provedení

- 10 programů

- zvuková signalizace na konci cyklu

- Aquastop, Multizone

- funkce odloženého startu

- provedení panelu: nerez

- rozměry: 82 x 59,8 x 55,5 cm

13.990,-
AKCE:

Vestavná pračka se sušičkou

- technologie 6. SMYSL

- kapacita praní/sušení: 7/5 kg

- max. otáčky odstřeďování 1400 ot/min

- tiché provedení

- 14 programů praní a sušení

- ovládání otočným knoflíkem, dig. display

- program Colours 15° - šetrné a úsporné 
- FreshCare+ - svěží prádlo díky síle páry

- nastavení sušení na ramínko/do skříně/

k žehlení

- rozměry (V x Š x H): 81,5 x 59,5 x 54 cm

16.490,-
AKCE:

BI WDWG 75148 EU

*Podmínky a informace uvnitř letáku.

NEZAPOMEŇTE
*5 let ZÁRUKA

*DÁREK - sada nožů

*Dotace až 3.222Kč na spotřebiče TAURUS

*MYČKA za hubičku - 3 990 Kč

*4x kuchařská kniha receptů online

WSIC 3M27 C

Plně vestavná myčka nádobí – 45 cm

- technologie 6. SMYSL

- kapacita: 10 sad nádobí

- hladina hluku: 47 dB - tiché provedení

- 6 programů

- zvuková signalizace na konci cyklu

- Aquastop, Multizone

- posuvná odkládací plocha na příbory

- funkce odloženého startu

- rozměry: 82 x 44,8 x 55,5 cm

10.490,-
AKCE:

Vestavná pračka

- technologie 6. SMYSL

- kapacita praní/sušení: 7/5 kg

- max. otáčky odstřeďování 1400 ot/min

- tiché provedení

- 14 programů praní a sušení

- ovládání otočným knoflíkem, dig. display

- program Colours 15° - šetrné a úsporné 
- FreshCare+ - svěží prádlo díky síle páry

- nastavení sušení na ramínko/do skříně/

k žehlení

- rozměry (V x Š x H): 81,5 x 59,5 x 54 cm

12.490,-
AKCE:

BI WMWG 71484E EU



CHLAZENÍ
Technologie 6. SMYSL, extra výkon

pro perfektní skladování
My ve Whirlpool rozumíme potřebám zákazníků a víme, jak 
jim záleží na kvalitě života, speciálně když jde o skladování 
potravin. Díky naší technologii 6. SMYSL vytváříme také 
prostředí, abychom pro každé jídlo poskytli ideální 
podmínky skladování.

FreshControl – dlouhodobá čerstvost, zachovaná chuť a barva Patentovaná technologie 6. SMYSL FreshControl 
zaručuje, že jídla zůstávají déle čerstvá a vždy si zachovávají originální chuť, barvu a vzhled. Senzory 6. SMYSL 
neustále monitorují vlhkost a teplotu v prostoru, zaznamenávají každou změnu z důvodu otevírání dveří nebo 
přidáním nových potravin do chladničky a zabezpečují okamžitou obnovu původního nastavení. Moderní 
technologie udržuje vnitřní vlhkost na úrovni 85 %, která je ideální pro všechny potraviny.

UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIE 6. SMYSL

Technologie 6. SMYSL FreezeControl v mrazničce minimalizuje výkyvy vnitřní teploty a zároveň chrání skladované 
zmražené potraviny před povrchovým částečným rozmrazením, aby si zachovaly původní kvalitu i po celkovém 
rozmrazení.

MIMOŘÁDNĚ

PROSTORNÁ

CHLADNIČKA

S EXTRA

VELKÝM

OBJEMEM

400 LITRŮ!

Vestavná kombinovaná chladnička s extra velkým vnitřním objemem

- technologie 6. SMYSL FreshControl, FreezeControl, FreshBox -zásuvka s 0°C

(19 litrů)

- StopFrost - odmrazení mrazničky v 1 minutě

- funkce: nastavení teploty chladničky a mrazničky, superchlazení, supermrazení,

prázdninový režim

- využitelný objem chlad/mraz.: 294/101l

- roční spotřeba energie: 274 kWh

- hladina hluku: 35 dB - tiché provedení

- LED osvětlení

- rozměry (V x Š x H): 193,5 x 69 x 54,5 cm

28.990,-
AKCE:

SP40 802 EU - Vestavná chladnička šíře 70 cm



CHLAZENÍ

Vestavný jednodvéřový mrazák
- technologie 6. SMYSL NoFrost 

- roční spotřeba energie 237 kWh

- využitelný objem: 203 l

- hladina hluku: 38 dB - tiché provedení

- elektronické ovládání + displej

- Shock Freeze - super rychlé zmrazení až

2 kg čerstvých potravin

- výška: 177 cm

26.990,-
AKCE:

AFB 1842 A++ SHOCK F

Vestavná kombinovaná chladnička

s extra velkým vnitřním objemem
- technologie 6. SMYSL FreshControl,

udržuje ideální vlhkost a teplotu

- roční spotřeba energie: 247 kWh

- využitelný objem chlad./mraz.: 228/80l

- StopFrost - odmrazení mrazničky

v 1 minutě

- hladina hluku: 35 dB

- elektronické ovládání, display

- antibakteriální filtr, vnitřní ventilátor

- polička na pizzu, XXL zásuvka

- osvětlení StarLight - 4 LED

- výška 193,5 cm

16.990,-
AKCE:

ART 9811/A++/SF

Vestavná kombinovaná chladnička

- technologie 6. SMYSL udržuje potraviny

déle čerstvé

- roční spotřeba energie: 235 kWh

- využitelný objem chlad./mraz.: 195/80 l

- LessFrost - technologie pro méně časté

odmrazování

- elektronické ovládání

- antibakteriální filtr, vnitřní ventilátor

- polička na pizzu, XXL zásuvka

- osvětlení StarLight - 4 LED

- výška 177 cm

14.990,-
AKCE:

ART 6611/A++

VESTAVNÁ CHLADNIČKA

S EXTRA VELKÝM OBJEMEM

Vestavná jednodvéřová chladnička
- technologie 6. SMYSL Fresh Control 

- roční spotřeba energie: 115 kWh

- využitelný objem: 318 l

- hladina hluku: 34 dB - tiché provedení

- elektronické ovládání + displej

- antibakteriální filtr, vnitřní ventilátor

- výška: 177 cm

18.490,-
AKCE:

ARG 18081 A++

Vestavná kombinovaná chladnička

s extra velkým vnitřním objemem
- digitální displej, dotykové ovládání 
chladničky a mrazničky

- technologie 6. SMYSL NoFrost 

- funkce: nastavení teploty chladničky

a mrazničky, supermrazení

- LED osvětlení

- využitelný objem chlad/mraz.: 235 / 63 l

- kapacita mrazení: 6,0 kg/24 hod.

- odolnost při výpadku proudu: 16 hodin

• Klimatická třída: SN-T

- hlučnost: 38 dB - tiché provedení

- rozměry (v x š x h): 193,5 x 54 x 54,5 cm

22.490,-
AKCE:

ART 9620 A++ NF

VESTAVNÁ CHLADNIČKA

S EXTRA VELKÝM OBJEMEM

Vestavná kombinovaná chladnička

- technologie 6. SMYSL udržuje potraviny

déle čerstvé

- roční spotřeba energie: 299 kWh

- využitelný objem chlad./mraz.:195/80l

- hladina hluku: 35dB - tiché provedení

- LessFrost - technologie pro méně časté

odmrazování

- polička na pizzu, XXL zásuvka

- výška: 177 cm

12.990,-
AKCE:

ART 6503 A+



CHLAZENÍ

Vestavná jednodvéřová

monoklimatická chladnička pod

pracovní desku

- využitelný objem chlad.: 146 l

- hladina hluku: 37 dB - tiché provedení

- výška: 82 cm

10.490,-
AKCE:

ARZ 005/A+

Kombinovaná chladnička
- objem chladničky / mrazničky: 384 / 207 l

- energetická třída A++

- hlučnost: 37 dB - tiché provedení

- 6. SMYSL - FreshLock, FreezeLock

- externí displej, elektronické ovládání

- provedení: nerez

- Flexi Freeze - variabilní nastavení teploty

v mrazničce

- rozměry (VxŠxH): 187,4 x 90,9 x 69,8 cm

34.990,-
AKCE:

WQ9 B2L

VOLNĚ STOJÍCÍ CHLADNIČKY

Vestavná jednodvéřová chladnička

pod pracovní desku s výparníkem

- využitelný objem chlad/mraz.: 111/18 l

- hladina hluku: 38 dB - tiché provedení

- výška: 82 cm

10.290,-
AKCE:

ARG 913/A+

Kombinovaná chladnička
- objem chladničky / mrazničky: 251 / 97 l

- energetická třída A++

- hlučnost: 39 dB - tiché provedení

- 6. SMYSL

- Dual NoFrost- beznámrazový systém

v chladničce i mrazniče

- externí displej, elektronické ovládání
o - FreshBox 0 - nízkoteplotní zásuvka pro

skladování lahůdkových potravin

- dva termostaty

- provedení: nerez

- rozměry (VxŠxH): 201,1 x 59,5 x 65,5 cm

19.990,-
AKCE:

W9 931 D IX

Kombinovaná chladnička
- objem chladničky / mrazničky: 234 / 104 l

- energetická třída A++

- hlučnost: 37 dB - tiché provedení

- 6. SMYSL

- Total NoFrost- beznámrazový systém

v chladničce i mrazniče
o 

- FreshBox 0 - nízkoteplotní zásuvka pro

skladování lahůdkových potravin

- Multiflow, LED osvětlení

- externí displej, dotykové ovládání

- provedení: nerez

- rozměry (VxŠxH): 189 x 59,6 x 67,7 cm

18.490,-
AKCE:

W7 831T MX



VÝHODY - DÁRKY - AKCE
AKCE č. 1

AKCE č. 2

ZÁRUKA



TAURUS

za hubičku

Podmínky akce:

*Při jednorázovém nákupu 3ks různých elektrospotřebičů WHIRLPOOL z tohoto letáku máte 
možnost u prodejce využít speciální akce na dotované spotřebiče TAURUS. Dle Vašeho vlastního 
výběru z níže zobrazené nabídky TAURUS.

Při splnění výše uvedených podmínek je pro Vás jeden spotřebič TAURUS za dotovanou cenu.

Platnost akce si ověřte.
Do akce se nezapočítává digestoř do ceny 9 990 Kč. Akce č. 3 (TAURUS za hubičku) a 5 (MYČKA
za hubičku) nelze kombinovat.
Žádejte u prodejce.

AKCE č. 3

PONORNÝ MIXER

ROBOT 500
- Výkonný mixér pro rychlé a velmi jemné
 mixování potravin
- Ponorný mixer s inovovaným systémem
usměrnění oběhu surovin Turbo Rotation 

System

- Bajonetové zamykání mixovací nohy
s vysoce účinnými nerezovými noži
- Systém proti rozstříkávání potravin

- Výkon motoru 500 W

499,-

KONTAKTNÍ GRIL  

TOAST & CO
Kontaktní gril a sendvičovač s plovoucím 

pantem pro variabilní nastavení tloušťky

- Grilovací pláty 23x14,5 cm
- Nepřilnavý povrch
- Příkon 700W

PÁNEV KAMENINOVÝ POVRCH

ROCK STONE
Pánev s nepři lnavým kameninovým 
povlakem o průměru 28 cm

- Kámen jako revoluční materiál mezi
nepřilnavými povrchy
- Povlak bez PFOA vyztužený částicemi

kamene pro vyšší tvrdost a odolnost
- Vhodné pro použití na všech typech
desek: plynových, elektrických,

sklokeramických i indukčních

- Plná Indukce: Inovativní difuzní dno
s feritovým diskem, které poskytuje lepší
kontaktní plochu pro lepší přenos teploty
- Ergonomické madlo se sametově 
hladkým povrchem

950,-

VERONA 6

- Max. 6 šálků kávy

- Skleněná karafa s indikátorem počtu
 šálků
- Ohřevný element pro skleněnou karafu
- Příkon: 600 W
- Permanentní filtr
- Anti-drip systém proti odkapávání při

 vyjmuté karafě

- Rozměry (VxŠxH): 26,5 x 21,5 x 16,5 cm
- Možno využít i na sypaný nebo sáčkový 

čaj a bylinky

PŘEKAPÁVACÍ KÁVOVAR

799,-899,-

99,- 99,-

44,- 99,-
Běžná cena:

*Dotovaná cena:

Běžná cena:

*Dotovaná cena:

Běžná cena:

*Dotovaná cena:

Běžná cena:

*Dotovaná cena:



MINIMOKA CM
- Výkonný Espresso kávovar

- Tlak pumpy: 15 Bar

- Zásobník vody: 1,6 l 

- Příkon : 850 W

- Plocha pro nahřívání šálků

- Parní tryska pro nahřívání a pěnění mléka

- Rychlý ohřev vody – káva do 3min.

- Extra Cream Systém – filtry pro mletou

kávu a pro bohatší pěnu

- 2x bezpečnostní ventil čerpadla a parní

trysky

- Rozměry (VxŠxH): 32x31,5x26 cm

ESPRESSO

ITALICA INDUCTION 12

-Tradiční a nenahraditelná konvička pro

nejsnazší způsob přípravy lahodné kávy

- Moka konvička vyrobená z 
potravinářského hliníku
- Ergonomické tepelně izolované madlo
- Bezpečnostní ventil
- Vhodné pro použití na všech typech 
desek: plynových, elektrických, 

sklokeramických i indukčních díky

ocelovému bojleru
- Leštěný povrch pro snadnou vnější 
údržbu
- Objem 12 šálků kávy (0,6 l kávy)

MOKA KONVIČKA

OPTIMA EASY GLASS
- Stolní mixer se skleněnou nádobou

- Objem 1,5 l

- Příkon: 450 W

- Tvrzené sklo

- 2 volby rychlosti + TURBO pro okamžitý

max výkon

- Odnímatelný nůž se 4mi čepelemi z nerez

oceli

- Plnící otvor se záslepkou uprostřed víka

- Veškeré součásti horní nádoby jsou

vhodné pro mytí v myčce nádobí

- Rozměry (VxŠxH): 39,5x22,5x26 cm

STOLNÍ MIXÉR

STRIKER 2.0
- Robotický vysavač s funkcí mopu

a kompaktními rozměry

- Příkon: 14,4 V

- 850mAh Ni-Mh baterie – trvanlivost při

vybíjení do prázdna

- Výdrž až 50-60 minut

- Doba nabíjení 4-5 h

- Výška jen 7 cm

- Průměr 26,5 cm

- Odnímatelný zásobník nečistot 0,3 l

- LED indikátor nabití a stavu baterie

- Příslušenství: nabíječka, 2 náhradní

kartáče, náhradní filtr.

- Rozměry (VxŠxH): 11,5x31x31,5 cm

ROBOTICKÝ VYSAVAČ

AROA PREMIUM

- Elektronická rychlovarná konvice

s teplotním programátorem

- Tělo konvice z tvrzeného skla

- Objem: 1,7 l

- Příkon: 2200 W pro rychlý ohřev
o

- Rozsah teplotního nastavení: 50-95 C

- Funkce udržování teploty po dobu 2 hodin

- Zvuková signalizace ukončení ohřevu vody

- Podsvícené dno LED diodami, tlačítkem

ovládané víko konvice

- Rozměry (VxŠxH): 31,5x22,4x22,4 cm

SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE

CUTMASTER
- Kráječ potravin z nerez oceli s kotoučem o 

průměru 19 cm

- Příkon: 150 W

- Otáčky: 55 / 75 ot/min

- Nastavení tloušťky řezu 1-15 mm

- Odnímatelný nůž pro snadné čištění

- Nakloněná sekací a podávací plošina

- Rozměry (VxŠxH): 41,2x29,9x29,7 cm

KRÁJEČ POTRAVIN

2 999,-

333,-
Běžná cena:

*Dotovaná cena:

699,- 1 577,-

99,- 222,-
Běžná cena:

*Dotovaná cena:

Běžná cena:

*Dotovaná cena:

1 399,-

222,-
Běžná cena:

*Dotovaná cena:

3 999,-

777,-
Běžná cena:

*Dotovaná cena:

3 599,-

666,-
Běžná cena:

*Dotovaná cena:



AKCE č. 4
KUCHAŘKA ONLINE - 30 receptů pečení v troubě

VEPŘOVÉ KOLENO
Příprava: 10 min
Doba pečení*: 90-110 min
Doporučovaná nádoba: odkapávací plech 

Pro 4 až 6 osob 
2 až 4 vepřová kolena (cca 500 g každé) 
600 ml bílého vína 
4 až 5 lžic olivového oleje 
sůl, pepř 

Potřete maso solí a pepřem a uložte na odkapávací plech. 
Polijte bílým vínem a pokapte olejem. 
Vyberte "MASO" z menu "RECEPTY", potom recept "VEPŘOVÉ KOLENO" a potvrďte. 

Tipy a obměny: 
• Před pečením musí mít maso pokojovou teplotu. 
• Před pečením potřete celé maso solí a pepřem. 
• Šťávu z pečení je možné procedit, dochutit kořením
a ochutit rozmarýnem, budete-li ji chtít servírovat
s masem.

Optimální dobu pečení automaticky stanoví zvolená
funkce (RECEPTY 6. SMYSL)  

Recepty ke stažení na www.PaletaZnacek.cz

KUCHAŘKA ONLINE - 11 receptů vaření v páře
MARINOVANÝ LOSOS S KOPREM
2 porce
Přísady:
2 lososové filety po 130-140 G (2 cm silné, bez kůže)
Citrónová šťáva z 1 citrónu
50 ml extra panenského olivového oleje
Kopr
Pažitka
Čerstvá tymián, růžový pepř
Sůl a pepř
Hlávkový nebo polní salát (30 g)

Lososa osolte, pepřete, vložte do pařáku a vařte s parním
programem pro 250 g rybích filetů se 150ml vody.
Připravte marinádu s nakrájenými bylinkami, růžovým
pepřem, citrónovou šťávou a olivovým olejem. Po dovaření
ponořte lososa do marinády a nechte vychladnout.
Na podávací mísu rozložte salát a nakrájejte lososa na
plátky. Ryba by měla být uvnitř růžová. Můžete ještě
okapat extra panenským olivovým olejem. 
Vaření: Program 4, čas 5 minut

KUCHAŘKA ONLINE - 4 recepty CRISP
CUKETOVÝ KOLÁČ
Přísady:
250 g čerstvého nebo mrazeného lístkového těsta
100 g šalotky
400 g cukety
100 g ementálu
200 ml smetany
100 ml mléka
2 vejce
olej
sůl a pepř

Talíř crisp na 2 minuty předehřejte.

Šalotku a cukety nakrájené na kolečka položte na talíř
s olejem, solí a pepřem a pečte 7-8 minut pomocí funkce
crisp, občas zeleninu zamíchejte. Sejměte jídlo z talíře.
Na talíř crisp rozetřete těsto a propíchejte ho vidličkou.
Na těsto poklad'te zeleninu, polijte vejci uslehanými se
smetanou, posypte nastrouhaným ementálem, vše posolte
a popepřete. Na koláč nalijte mléko. Pečte 12 minut
pomocí funkce crisp.

KUCHAŘKA ONLINE - 219 receptů
219 receptů
CHUŤOVKY
DEZERTY
HLAVNÍ CHODY
POLÉVKY
PŘEDKRMY
PŘÍLOHY
SALÁTY
SVAČINKY

Další recepty na

www.whirlpool.cz/recepty/

Kuchařka s recepty

pro pečení v troubě

Recepty ke stažení na www.PaletaZnacek.cz

Recepty ke stažení na www.PaletaZnacek.cz



Bližší informace k modelům vám podá prodejce. V uvedených cenách není zahrnut recyklační poplatek, účtovaný v souladu s novelou zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. Některé fotografie mohou mít pouze informativní charakter. 
Vyobrazené příslušenství nemusí být součástí dodávky. Chyby, změny v textu a cenách jsou vyhrazeny. Uvedené modely jsou určeny k použití v domácnosti. Nabídka je platná do vyprodání zásob.

Milady Horákové 4, SVITAVY
tel.: 461 531 080, 461 540 131
e-mail: obchod@tauergroup.cz
www.tauergroup.cz

Prodejce:

WHIRLPOOL WEIC 3C26 F

Integrovaná myčka šíře 60 cm
- 6. SMYSL

- 8 programů

- kapacita: 14 sad nádobí

- roční spotřeba energie/vody: 265 kWh/2660 l

- spotřeba energie/vody za cyklus: 0,93 kWh/9 l

- hlučnost: 46 dB - tiché provedení

- zvuková signalizace na konci cyklu

- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo

dolním koši

- třetí příborová zásuvka

- odložený start 1-12 h

- rozměry: 82 x 59,5 x 57 cm

*3.990,-
Běžná cena: 13.790,-

AKCE č. 5

MYČKA
za hubičku

Podmínky akce:

*Při jednorázovém nákupu 4 ks různých elektrospotřebičů WHIRLPOOL z tohoto letáku máte 
možnost u prodejce využít speciální akce č. 5. Jedná se o myčku WHIRLPOOL WEIC 3C26F.

Při splnění uvedených podmínek je pro Vás myčka Whirlpool WEIC 3C26F jen za 3.990 Kč.

Platnost akce si ověřte.
Do akce se nezapočítává digestoř do ceny 9 990 Kč. Akce č. 3 (TAURUS za hubičku) a 5 (MYČKA
za hubičku) nelze kombinovat.

Žádejte u prodejce.

Kompaktní myčka nádobí je vybavena technologií 6. SMYSL, 
která měří stupeň znečištění nádobí a na základě zjištěného 
stavu přizpůsobuje parametry mytí. Čisté nádobí bez 
námahy a až 40 % úspory vody, času a energie.

Aktuálně platné
akce naleznete na:

www.PaletaZnacek.cz
Ověřte si, zda je tato akce stále platná.


