
Szabadonálló
 prémium 

mosogatógépek    

    W Collection          
SupremeClean  45cm és 60cm



A 6. Érzék technológia  a W Collection Supreme Clean mosogatógép 
termékcsalád szíve: a készülékekben elhelyezett szenzoroknak köszön-
hetően a tökéletesen tiszta edények mellett garantált az erőforrások 
optimális felhasználása is.

A 6. Érzék szenzortechnológia révén a készülék érzékeli a mosogatáshoz 
használt víz szennyezettségét, és ez alapján automatikusan beállítja a 
mosogatás hosszát és a felhasznált víz mennyiségét. Így biztosítja, hogy a 
legkiválóbb eredményt a legoptimálisabb víz-, idő- és energiafelhasználás 
mellett érjük el, még akkor is, ha a készülék nincs teljesen telepakolva. 

    6  .   Érzék technológia. 
Vizet, energiát és időt 

spórol Önnek.   



PowerClean Pro. 
Ragyogóan 

tiszta edények 
előmosogatás nélkül.

A  PowerClean Pro technológiának köszönhetően a W Collection Supreme 
Clean készülékei verhetetlen teljesítményt nyújtanak még a legmakacsabb 
szennyeződések eltávolításában is.  A PowerClean Pro technológia lényege, 
hogy a készülék hátsó oldalán nagynyomású szórófejek találhatóak, amelyek 
közvetlenül az edényekre fecskendezik a vizet, így még a legmakacsabb 
szennyeződéseket is eltávolítják anélkül, hogy előöblítésre, áztatásra vagy 
súrolásra lenne szükség. Az edények egyedi elrendezésének köszönhetően 
pedig akár 30%*-kal több helyet is nyerhetünk.

*PowerClean Pro technológiával nem rendelkező ugyanazon Whirlpool modellekhez képest
számított százalékos arány.



Elegáns külső, de annál nagyobb belső tér. A PowerClean zónában 
lévő edényfogó karok segítségével a nagyméretű tányérokat és 
edényeket a készülék hátsó oldalával párhuzamosan is 
elrendezhetjük, így akár 30%*-kal több hely marad más edények 
számára. A keskeny, mindössze 45 cm széles készülékekben akár 10 
terítéket, míg a 60 cm széles mosogatógépekben akár 14 terítéket is 
elmoshatunk egyszerre.

*PowerClean technológiával nem rendelkező ugyanazon Whirlpool modellekhez képest
számított százalékos arány.

Akár 30%*-kal 
több hely.



A Whirlpool W Collection mosogatógépeket a piacon egyedülálló 
módon Európában tervezzük és gyártjuk, így a készülékek elegáns 
megjelenésűek, és kívül-belül prémium minőségűek. Ezt bizonyítják a 
rozsdamentes acél fogantyúk, illetve a szürke bevonattal ellátott fém 
kosarak és tüskesorok. Emellett minden modell esetében 5 év 
kiterjesztett garancia érvényes a keringető szivattyúra.

Prémium minőség, 
élvonalbeli design.



A prémium modelleket olyan kezelőpanellel láttuk el, amelyen néhány 
gombnyomással áttekintheti az elérhető programokat, és kiválaszthatja 
az Önnek megfelelőt. Miután elindította a készüléket, a kezelőfelület 
folyamatos visszajelzést ad Önnek arról, hogy hol tart éppen a 
mosogatás.

Felhasználóbarát 
kezelőfelület. Harmadik kosár

Kifejezetten az evőeszközök számára tervezve, így még több hely marad 
az alsó kosárban.

Felső kosár
Mozgatható csészetartók, melyek biztonságosan tartanak minden típusú 
poharat, még a borospoharakat is.

Alsó kosár
A lehajtható tüskesornak köszönhetően még több helyet nyerünk az alsó 
kosárban, így a különböző konyhai edények könnyen bepakolhatók, 
beleértve a nagy edényeket és labasokat is.

Rugalmas 
kialakítás, 

az Ön igénye 
szerint.



A W Collection Supreme Clean választék A+++-os modelljei 
energiahatékonyságukat az innovatív NaturalDry rendszernek 
köszönhetik. A készülékekben a szárítási fázis során, miután a belső 
hőmérséklet 40°C alá csökken, az ajtó automatikusan 10 cm-re kinyílik, 
hogy természetes levegő jusson a gép belsejébe, mely megkönnyíti a 
szárítást, és ezáltal energiát takarít meg.

A+++ 
Hatékony szárítás, 

természetesen.

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!



Keskeny 
termékválaszték
45 cm széles modellek

DOOR OPENING SYSTEM (DOS)

3. EVŐESZKÖZTARTÓ FIÓK

6 LITER VÍZFOGYASZTÁS

POWERCLEAN PRO

FŐBB TULAJDONSÁGOK

WSFO 3O34 PF / WSFO 3O34 PF X
129.900 FT / 134.900 FT

WSFO 3O23 PF / WSFO 3O23 PF X
114.900 FT /  119.900 FT

• •

• •

• •

A+++ energiaosztály

44 dBA

10 teríték

8 program

9 L vízfogyasztás

Digitális kijelző

A++ energiaosztály

 43 dBA

10 teríték

7 program

9 L vízfogyasztás

Digitális kijelző

- -

TÍPUSSZÁM
JAVASOLT FOGYASZTÓI ÁR

WSFC 3M17 X / WSFO 3T125 6PC X
109.900 FT / 119.900 FT

WSFE 2B19
94.900 FT

A+ / A++ energiaosztály

47 / 45 dBA 

10 / 10 teríték

6 / 6 program 

9 L / 6 L vízfogyasztás

Digitális kijelző

A+ energiaosztály 

49 dBA

10 teríték

5 program 

11,5 L vízfogyasztás

• / •

- / •

- -

-

-

-- / •



Standard 
termékválaszték
60 cm széles modellek

DOOR OPENING SYSTEM (DOS)

3. EVŐESZKÖZTARTÓ FIÓK

POWERCLEAN PRO

FŐBB TULAJDONSÁGOK

WFF 4O33 DLGT X @
 249.900 FT

WFP 4O32 PTG X
199.900 FT

• •

• •

A+++ energiaosztály

43 dBA

14 teríték

11 program

9,5 L vízfogyasztás

Nagy digitális kijelző

Wifi kapcsolat

Mosogatótér világítás

TurboDry aktív szárítási rendszer

1 órás mosás-szárítás program

-

TÍPUSSZÁM
JAVASOLT FOGYASZTÓI ÁR

6. ÉRZÉK TECHNOLÓGIA

-

A+++ energiaosztály

42 dBA

14 teríték

10 program

9 L vízfogyasztás

Digitális kijelző

Mosogatótér világítás

TurboDry aktív szárítási rendszer

-

WFO 3O33 DL X
 189.900 FT

A+++ energiaosztály

44 dBA

14 teríték

11 program

9 L vízfogyasztás

Digitális kijelző

PowerDry aktív szárítási rendszer

1 órás gyors mosogatás program

•

•

•

-

•

WKFO 3O32 P X / WFO 3O32 P
 179.900 FT / 169.900 FT

WFC 3C23 PF X / WFC 3C23 PF
 149.900 FT / 139.900 FT

• •

• •

A+++ energiaosztály

42 dBA

14 teríték

10 program

9 L vízfogyasztás

ActiveDry szárítási rendszer

Digitális kijelző

-

-

A++ energiaosztály

43 dBA

14 teríték

8 program

9,5 L vízfogyasztás

Digitális kijelző

•

•



Standard 
termékválaszték
60 cm széles modellek

DOOR OPENING SYSTEM (DOS)

3. EVŐESZKÖZTARTÓ FIÓK

POWERCLEAN PRO

FŐBB TULAJDONSÁGOK

WFC 3C22 PX
  139.900 FT

WFC 3C26 X / WFC 3C26 P
 129.900 FT / 114.900 FT

• •

•

A++ energiaosztály

42 dBA

14 teríték

8 program

9,5 L vízfogyasztás

Digitális kijelző

- -

TÍPUSSZÁM
JAVASOLT FOGYASZTÓI ÁR

6. ÉRZÉK TECHNOLÓGIA

A++ energiaosztály

46 dBA

14 teríték

8 program

9,5 L vízfogyasztás

Digitális kijelző

• •

-

WFC 3B19
 104.900 FT

WFE 2B19 X / WFE 2B19
  104.900 FT / 99.900 FT

A+ energiaosztály

46 dBA

13 teríték

5 program

12 L vízfogyasztás

Kis digitális kijelző

-

-

A+ energiaosztály

46 dBA

13 teríték

5 program

12 L vízfogyasztás

-

- -

-

-

-



www.whirlpool.hu
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