
FreshCare+ beépíthető mosógépek  
és mosó-szárító készülékek 

Bemutatkozik a Whirlpool  
megújult választéka



Nem kell aggódnia, ha nincs otthon,  
amikor lejárt a mosás:  
a ruhák még órákon keresztül frissek  
maradnak a dobban.

FreshCare+ 

Járt már Ön is úgy, hogy a vizes ruhákat a mosógépben felejtette? A Whirlpool 
FreshCare+ beépíthető mosógépeit és mosó-szárító készülékeit úgy terveztük,  
hogy ilyenkor se kelljen aggódnia. A készülékek ugyanis a gőz segítségével és  
a dob finom mozgatásával akár 6 órán keresztül frissen tartják a ruhákat, így nem  
kell attól tartania, hogy azok kellemetlen szagúak vagy gyűröttek lesznek. Az opció  
a mosás és a szárítás után, valamint kombinált mosás-szárítás esetén is aktiválható.

6. Érzék technológia 

A 6. Érzék technológiának köszönhetően a készülékekben szenzorok állítják be  
a mosás és/vagy szárítás paramétereit, hogy mindig optimális legyen a végeredmény. 
Hogy működik? Miután kiválasztotta a kívánt programot, a gépben elhelyezett 
szenzorok érzékelik a mosnivaló mennyiségét és az anyag típusát, majd automatikusan 
ehhez igazítják a víz hőmérsékletét és mennyiségét, valamint a motor sebességét.  
Így mindig tökéletes a mosási és/vagy szárítási eredmény, illetve optimális az idő-,  
víz- és energia felhasználás. 



SenseInverter motor 

Minden mosógép szíve a motor, amelynél a két legfontosabb szempont a hosszú 
élettartam és a csendes működés. A Whirlpool FreshCare+ készülékeket ú.n. 
SenseInverter motorral láttuk el, amely mindkét szempontnak megfelel, emellett 
rendkívül energiatakarékos: akár 30%-al több energiát takarít meg az A+++ 
energiaosztályhoz képest. A készülékekre 10 év motorgaranciát vállalunk.

Intelligens technológiák 

az Ön kényelméért.

SoftMove technológia 

A SoftMove rendszernek köszönhetően a készülék a dobmozgás típusát és a mosás 
különböző szakaszainak hosszát a ruhaneműk típusához igazítja. 14 különböző 
program érhető el, melyek között a nagy mennyiségben mosott pamut ruhákhoz,  
de a kényes gyapjú vagy selyem ruhaneműköhöz is találunk megfelelőt.

Design és funkcionalitás egy készülékben  

Az új FreshCare+ beépíthető készülékek diszkréten beilleszthetőek otthona bármely 
helyiségébe, és ugyanolyan teljesítményt nyújtanak, mint szabadonálló társaik.
• A nagy méretű kijelzőn könnyedén beállíthatja a kívánt programot
•  Nagyobb kapacitás: a mosógépeknél 9kg-os, a mosó-szárító készülékeknél pedig 

9+6kg-os modellek is elérhetőek
•  Megnöveltük az ajtónyílás méretét (340mm), hogy minél egyszerűbb legyen a ruhák 

be- és kipakolása
•  Az ajtót nagyobb betekintő nyílással láttuk el, és integrált ergonómikus fogantyú 

biztosítja a kényelmes használatot
•  Leeresztő tömlő gondoskodik a készülékben maradt víz elvezetéséről, ha a szűrő 

eltömődne



Kapacitás 9 kg 7 kg

Típusszám BI  WMWG 91484E EU
BI  WMWG 71484E EU/ 
BI  WMWG 71253E EU

FreshCare+ 
opció

Energiaosztály

Ajtónyílás

6. Érzék 
technológia

Beépítési  
méretek 82x59,5x54,5 cm

82x59,5x54,5 cm 
82x59,5x54,5 cm

Ajánlott  
fogyasztói ár 169.900 Ft

139.900 Ft 
129.900 Ft

Kapacitás 9 + 6 kg 7 + 5 kg

Típusszám BI  WDWG 961484 EU BI  WDWG 75148 EU

FreshCare+ 
opció

Energiaosztály

Ajtónyílás

6. Érzék 
technológia

Beépítési  
méretek 82x59,5x54.5 cm 81,5x59,5x54 cm

Ajánlott  
fogyasztói ár 199.900 Ft 179.900 Ft

Mosó-szárító készülékek

FreshCare+ beépíthető Mosógép és Mosó-szárító készülék  választék

Mosógépek

305 305

a+++
-30% a+++

-10% a b



a terméktulajdonságok és a technikai információk tájékoztató jellegűek, a műszaki adatok és a felszereltség változtatásának jogát korlátlanul 
fenntartjuk! a katalógusban 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! Mivel a nyomtatás korlátozza a színek élethű 
megjelenítését, ezért a katalógusban szereplő készülékszínek csak irányadók, eltérhetnek a valóságtól! ha bizonyos funkciók, színek vagy méretek 
fontosak az Ön számára, kérjük, vásárlás előtt forduljon bizalommal Whirlpool értékesítő partnereinkhez vagy a központi ügyfélszolgálathoz. 
a készülékek energiaosztály-besorolása és fogyasztási adataik közlése az időközben érvénybelépő 2010/30/eU irányelv és az azt szabályozó 
(1059-1061/2010/eU) rendeletek alapján került meghatározásra, így az azonos megjelölésű termékre korábban közölt adatoktól eltérés lehetséges.


