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KLANTENCONTACT
Een untwoord op ul uw vrugen.

Op werkdagen kunt u onze Whirlpool Servicelijn 

bereiken via telefoonnummer: 076 - 530 64 00. 

Ook kunt u ons via e-mail bereiken:  

info_nl@whirlpool.com

TECHNISCHE ASSISTENTIE
De kwuliteit vun erkende service.

het is mogelijk om via onze website  

www.whirlpool.nl zelf het bezoek van een 

servicemonteur te plannen. Wel zo makkelijk!

TOTALE ZEKERHEID
Voor een jurenlunge bescherming.

Om maximale en voortdurende service te 

kunnen geven, biedt Whirlpool mogelijkheden 

tot verlengde garantie, aangepast aan uw 

wensen, zodat u zorgeloos kunt genieten van 

uw vrije tijd. Surf naar www.whirlpool.nl voor 

meer informatie.
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2011 is een erg speciaal jaar voor Whirlpool. 

We vieren 100 jaar visie, innovatie en succes. 

We zijn trots op ons begrip van de behoeften 

van mensen en de wijze waarop wij hierop 

anticiperen in een voortdurend veranderende 

wereld. Onze toekomstvisie is echter niet 

alleen gericht op het verbeteren van woningen en 

het gezinsleven door middel van innovatieve 

producten, maar ook op onze voortdurende 

maatschappelijke verantwoordelijkheid. Tijdens 

de tweede 100 jaar zal Whirlpool voorop 

blijven lopen op het gebied van gemeenschaps- 

ontwikkelingsprojecten.  

Whirlpool is er trots op dat het habitat for 

humanity steunt. De internationale non-profi t 

organisatie helpt bij de opbouw van 

gemeenschappen in enkele van de armste 

gebieden ter wereld en helpt gezinnen op weg 

naar een veiligere en fi nancieel meer zekere 

toekomst. Wij werken samen met habitat for 

humanity en steunen hun projecten door 

producten te leveren. Ook Whirlpool werknemers 

helpen actief mee aan de bouwprojecten. 

Sinds 2004 is Whirlpool de grootste globale 

partner van habitat for humanity in Europa en 

Centraal-Azië. Met de steun van Whirlpool 

heeft habitat for humanity gedurende die 

periode bijna 10.000 gezinnen kunnen helpen. 

Meer dan 500 werknemers van Whirlpool Europa 

hebben geholpen om huizen te bouwen en 

veel gezinnen hebben Whirlpool producten 

gekregen, variërend van waterfilters tot 

koelkasten. Wij hebben reeds veel bereikt, 

maar er is nog veel te doen. Daarom blijft 

Whirlpool steun bieden voor elk huis dat waar 

dan ook ter wereld wordt gebouwd door 

habitat for humanity. 

Surf voor meer informatie over habitat for 

humanity naar www.hubituteurope.org

WhiRLPOOL ViERT 100-JARiG BESTAAN MET EEN hERNiEuWDE 
BETROKKENhEiD BiJ hABiTAT FOR huMANiTY 
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100 JAAR TOEKOMSTViSiE 
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WE ZiJN ALTiJD  
MET EEN MuiSKLiK BEREiKBAAR

uW PERSOONLiJKE huLP BiJ hET KiEZEN,  
KOPEN EN OPTiMAAL BENuTTEN VAN WhiRLPOOL PRODuCTEN:  
WWW.WhiRLPOOL.NL

het doel van onze website is om tegemoet te 
komen aan uw veranderende behoeften door u 
te helpen eerst het juiste apparaat te kiezen 
en dit vervolgens optimaal te gebruiken.

Voordat u een product koopt, geeft de website 
u alle informatie over onze nieuwste innovaties 
en al onze productlijnen. Ook vindt u er u een 
interactief systeem om het voor u perfecte 
product te kiezen. u kunt uw favoriete pagina‘s 
naar uw vrienden sturen, een lijst van gewenste 
producten creëren en deze uitprinten voor in 
de winkel. Ook is het mogelijk om onze brochures 
en gebruiksinstructies te downloaden of de 
adressen van de dichtstbijzijnde verkooppunten 
op te zoeken. Nadat u de productpagina‘s van 

Whirlpool heeft bezocht, kunt u een kijkje nemen 
in onze online shop om Whirlpool accessoires 
en onderhoudsproducten te kopen en thuis te 
laten bezorgen of u raadpleegt de Meest  
Gestelde Vragen op de website: een bron van 
praktische tips en nuttig advies om het beste 
uit uw producten te halen.

En tot slot vindt u er een verzameling heerlijke 
recepten om thuis uit te proberen.

We hopen u snel te mogen verwelkomen op 
www.whirlpool.nl

WWW.WhiRLPOOL.NL
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6th SENSE® TEChNOLOGiE: 
GROENE iNNOVATiE BiJ uiTSTEK

ONZE MiLiEu-iNNOVATiES SLuiTEN AAN OP uW GROENE WENSEN.
LATEN WE SAMEN hET VERSChiL MAKEN.

INGEBOUWD MILIEUBEWUSTZIJN
Bij Whirlpool zetten wij ons volledig in om de 

milieu-impact van onze producten gedurende 

hun levensduur zo veel mogelijk te beperken, 

van fabricage en gebruik tot en met het 

verwerkingsproces na het afdanken. Onze 

apparaten leveren indrukwekkende prestaties 

die tot de energiezuinigste op de markt behoren, 

en helpen u dus geld te besparen en het milieu 

te beschermen. Bovendien wordt ecologische 

duurzaamheid al vanaf het allereerste 

moment dat een product ontworpen wordt in 

het design ingebouwd.

GREEN GENERATION ASSORTIMENT
Vandaag de dag moeten we allemaal ons 

steentje bijdragen om de wereld groener 

te maken. Daarom biedt Whirlpool u het 

Green Generation assortiment aan: de 

meest milieuvriendelijke huishoudelijke 

apparatuur ooit. Deze producten, uitgerust 

met de intelligente 6th Sense® technologie, 

combineren fantastische prestaties met een 

buitengewoon laag energie- en waterverbruik. 

Goed voor uw portemonnee, en nog beter voor 

het milieu. En dankzij de vormgeving zien ze 

er nog mooi uit ook. het Green Generation 

assortiment van Whirlpool komt tegemoet 

aan uw wens om het milieu te beschermen: 

samen kunnen we het verschil maken.
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We hebben goed gekeken naar de lijst van steeds 
geavanceerdere functies waarover een wasautomaat volgens 
u moet beschikken, zoals: 

- technologie voor het aangeven van de juiste hoeveelheid 
wasmiddel om de hoeveelheid afvalstoffen te beperken en 
energie te besparen 

- gerichte behandeling van stoffen, met programma’s die zijn 
afgestemd op de manier waarop u uw was sorteert     

- kleurbehoud, dus perfecte wasresultaten zonder dat 
kleuren vervagen of stoffen verkleuren

De stijlvolle nieuwe lijn wasautomaten met voorlader van 
Whirlpool is ontworpen om op een ongeëvenaard slimme en 
efficiënte manier te voldoen aan deze vereisten.

OP uW WENSEN AFGESTEMDE, 
iNNOVATiEVE WASAuTOMATEN
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Voor meer informatie over onze producten en acties, surf naar 
www.whirlpool.nl

WASSEN
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iNNOVATiEVE TEChNOLOGiE, OPTiMAAL GEBRuiK VAN uW WASMiDDEL EN SPECiALE 
PROGRAMMA'S VOOR BuiTENGEWONE ZORG EN WASRESuLTATEN. DOELTREFFEND iN GEBRuiK 
EN VOLLEDiG KLEuRBEhOuD.

OPTIMALE WASRESULTATEN 
VOOR UW KLEDING... EN 
ENERGIE-EFFICIËNT

De 6th Sense® Green Generution 

wasautomaten van Whirlpool 

garanderen perfecte wasresultaten 

met een besparing tot 50%* in tijd, water en 

energie. u selecteert het soort wasgoed en de 

6th Sense® wasautomaat bepaalt tijd, water en 

energie. Sensoren controleren voortdurend 

de wascyclus en zorgen voor optimale 

wasprestaties voor al uw wasgoed.

GEEN VERSPILLING MEER 
VAN WASMIDDEL

het gebruik van wasmiddel is 

een belangrijk gedeelte van de 

kosten die u maakt per wasbeurt, 

en er wordt al snel te veel gebruikt. Whirlpool 

6th Sense® technologie met wasmiddel- 

doseeradvies lost dit probleem op door u te 

adviseren hoeveel wasmiddel u precies moet 

gebruiken. Dit is beter voor het milieu en 

kostenbesparend. het advies is gebaseerd op 

de waterhardheid en de  vuilheidsgraad van 

het wasgoed. Daarnaast wordt er ook gekeken 

naar de hoeveelheid wasgoed, soort textiel en 

wasmiddel (poeder of vloeibaar).

EEN VLEUGJE LUXE
De wasautomaten van Whirlpool hebben 

een toonaangevend, vrouwelijk design. hun 

aantrekkelijke, afgeronde lijnen zijn een 

aanvulling op het assortiment van andere 

Whirlpool producten met hetzelfde design. het 

bedieningspaneel geeft de wasautomaat een 

moderne look en maakt het apparaat eenvoudig 

in gebruik. Door middel van LED wordt o.a. de 

programmaduur duidelijk weergegeven.

6TH SENSE® WASAuTOMAAT:  PERFECT WASSEN, GOEDE ZORG 
VOOR uW WASGOED, EFFiCiËNT GEBRuiK VAN 
ENERGiE, TiJD EN WASMiDDEL.

* Vergelijking tussen 9 kg en 1 kg wasgoed in een wasautomaat met 6th Sense® functie. 

Katoenprogramma 60° C.

WASSEN
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SUPERECO PROGRAMMA: 
BESPAAR 40% ENERGIE

Soms is tijd werkelijk niet 

belangrijk, dus waarom in die 

gevallen dan geen energie 

besparen? het SuperEco programma is een 

van de meest efficiënte programma’s op de 

markt en is specifiek ontworpen om tot 40% 

energie te besparen bij een volle belading 

(ten opzichte van een wasautomaat met 

energieklasse A). Een combinatie van 

een langere wascyclus zonder te snelle 

stijging van de temperatuur en minder 

trommelbewegingen zorgt voor een lager 

energieverbruik. Tip: gebruik het SuperEco 

programma samen met de Startuitstelfunctie 

– zo bespaart u nog eens extra door uw 

wasautomaat ’s nachts te laten draaien tegen 

een lagere energieprijs.

CLEAN+ OPTIE: VOOR EEN 
KRACHTIGERE WERKING 
VAN HET WASMIDDEL

De Clean+ optie 

garandeert zelfs bij lage 

temperaturen optimale 

wasresultaten. Whirlpool heeft een speciale 

meerfasencyclus ontwikkeld die in combinatie 

met het gebruik van een vlekkenmiddel de 

werking van elke actieve stof optimaliseert, 

zodat u zelfs bij lage temperaturen betere 

wasresultaten behaalt en afrekent met 

hardnekkige vlekken. De Clean+ optie is even 

doeltreffend voor witte als voor gekleurde 

Speciaal voor het wassen van slechts licht 

vervuilde kleding op 30°C.

DREAMSPACE: WASCAPACITEIT 
TOT MAAR LIEFST 11 KG! 
De Dreamspace AWM 1113 is uitgerust met 

de grootste trommel die op dit moment 

verkrijgbaar is, waardoor de wascapaciteit 

maar liefst 11 kg bedraagt. Zo voldoet deze 

wasautomaat aan alle wensen van uw gezin! 

Dankzij de royale trommelopening met een 

diameter van 39,5 cm, de aangepaste hoogte 

en de positie van de trommel is het vullen van 

uw wasautomaat kinderspel. De Dreamspace 

is uitgerust met een inductiemotor (Silent 

Motion motor), waardoor lawaai en trillingen 

tot een minimum worden beperkt. Deze 

technologie staat eveneens garant voor 

een zeer lange levensduur van de motor. 

Bovendien is deze wasautomaat uitgerust met 

de superzuinige 6th Sense® technologie.

NIEUW ENERGIELABEL
Dankzij de nieuwe energielabels wordt de 

classificatie van energiezuinige producten 

vollediger en correcter. Alle producten van 

energieklasse A kunnen voortaan hetzij A, 

A+, A++ of zelfs A+++ worden. Bovendien 

verwijst de nieuwe energieclassificatie naar 

een jaarlijks verbruik dat gebaseerd is op 220 

standaard wasbeurten. Voor de wasautomaten 

bevat het etiket dat deze nieuwe energieklasse 

illustreert, de volgende pictogrammen: 

het jaarlijkse energieverbruik in liters, de 

geluidsemissie, de efficiëntieklasse voor het 

centrifigeren, de capaciteit in het aantal kilo 

wasgoed en het jaarlijkse waterverbruik. 

was, en is dus geschikt voor delicate, 

katoenen of synthetische kleding die niet op 

hoge temperatuur gewassen kan worden. En 

door op een lagere temperatuur te wassen, 

profiteert u bovendien van 40% minder 

energieverbruik*.

FAVORIETEN OPTIE
Maak en bewaar uw eigen programma's 

die helemaal voldoen aan uw persoonlijke 

behoeften. Voortaan kunt u de programma's, 

die u het vaakst gebruikt, opslaan in het 

geheugen. Slechts één druk op de knop en uw 

favoriete programma start. u kunt maximaal 

7 programma's opslaan.

WATERBEVEILIGING
Voor volledige bescherming tegen 

waterlekkage zijn bepaalde modellen in de 

range van Whirlpool uitgerust met een extra 

veiligheidsfunctie die de waterstroom in geval 

van lekkage direct blokkeert.

STARTUITSTEL
heel handig is de functie Startuitstel, 

bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van 

het voordelige nachttarief. Dankzij de 

elektronische timer kunt u de wasautomaat 

met een gerust hart laten starten op het door 

u gewenste tijdstip.

SNELWASPROGRAMMA 15 MINUTEN
hebt u haast? Voortaan kunt u tot 3 kg 

wasgoed in slechts 15 minuten wassen. 

* Verschil in energieverbruik tussen katoencyclus op 60° C en 40 C°

WASSEN
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WASAuTOMATEN

NEWPORT 1600
GREEN GENERATION 6TH SENSE® WASAUTOMAAT 1600 T/M

 - Energieklusse A++

 - 6th Sense® Green Generation technologie

 - Wusmiddeldoseerudvies

 - Grote vulopening 30 cm

 - uniek 40°C programma voor dagelijks gebruik

 - Snelwas programma 15 minuten

 - SuperEco programma

 - Cleun+ optie

 - Wolschommel, schuimcontrole 

en onbalanscorrectie

 - 54 liter waterverbruik

 - Resttijdindicatie

 - Startuitstel tot 23 uren

 - instelbare temperatuur

 - Grote trommel tot 7 kg
7kg

ENERGIE WAS

A
DROOG

Newport 1600 Wit  € 579,–

NEWPORT 1400
GREEN GENERATION 6TH SENSE® WASAUTOMAAT 1400 T/M

 - Energieklusse A++

 - 6th Sense® Green Generation technologie

 - Wusmiddeldoseerudvies

 - Grote vulopening 30 cm

 - uniek 40°C programma voor dagelijks gebruik

 - Snelwas programma 15 minuten

 - SuperEco programma

 - Cleun+ optie

 - Wolschommel, schuimcontrole 

en onbalanscorrectie

 - 54 liter waterverbruik

 - Resttijdindicatie

 - Startuitstel tot 23 uren

 - instelbare temperatuur

 - Grote trommel tot 7 kg
7kg

ENERGIE WAS

A
DROOG

Newport 1400 Wit  € 529,–

10

WH_FS_WASHDRYDISH 2011 NL.indb   10 4/8/2011   6:12:43 PM



WASAuTOMATEN

HUDSON 1600
6TH SENSE® WASAUTOMAAT 1600 T/M

 - Energieklusse A++

 - 6th Sense® technologie

 - Grote vulopening 30 cm

 - uniek 40°C programma voor dagelijks gebruik

 - Snelwasprogramma 30 minuten

 - Cleun+ optie

 - Wolschommel, schuimcontrole 

en onbalanscorrectie

 - 49 liter waterverbruik

 - Resttijdindicatie

 - Startuitstel tot 23 uren

 - instelbare temperatuur

 - Grote trommel tot 6 kg

6kg
ENERGIE WAS

A
DROOG

Hudson 1600 Wit € 529,–

HUDSON 1400
6TH SENSE® WASAUTOMAAT 1400 T/M

 - Energieklusse A++

 - 6th Sense® technologie

 - Grote vulopening 30 cm

 - uniek 40°C programma voor dagelijks gebruik

 - Snelwasprogramma 30 minuten

 - Cleun+ optie

 - Wolschommel, schuimcontrole 

en onbalanscorrectie

 - 49 liter waterverbruik

 - Resttijdindicatie

 - Startuitstel tot 23 uren

 - Grote trommel tot 6 kg

6kg

ENERGIE WAS

A
DROOG

Hudson 1400 Wit € 479,–

11
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WASAuTOMATEN

AWM 1113
GREEN GENERATION 6TH SENSE® DREAMSPACE WASAUTOMAAT 1200 T/M

 - Energieklusse A+++

 - 6th Sense® Green Generation technologie

 - Silent Motion motor

 - Grote vulopening 39 cm

 - uniek 40°C programma voor dagelijks gebruik

 - Snelwasprogramma 30 minuten

 - SuperEco programma

 - Cleun+ optie

 - Wolschommel, schuimcontrole 

en onbalanscorrectie

 - Resttijdindicatie

 - Startuitstel tot 23 uren

 - instelbare temperatuur

 - Volledige waterbeveiliging met garantie

 - Grote trommel tot 11 kg ENERGIE WAS

A
DROOG

AWM 1113 Wit  € 1.049,–

AWE 6730
6TH SENSE® BOVENLADER 1200 T/M

 - Energieklasse A+

 - 6th Sense® technologie

 - Grote vulopening 21 cm

 - uniek 40°C programma voor dagelijks gebruik

 - Snelwasprogramma 30 minuten

 - Cleun+ optie

 - Trommelopening stopt boven

 - Wolschommel, schuimcontrole 

en onbalanscorrectie

 - 49 liter waterverbruik

 - Resttijdindicatie

 - Startuitstel tot 23 uren

 - Grote trommel tot 5,5 kg

,
ENERGIE

A+
WAS

A
DROOG

AWE 6730 Wit € 679,–
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DROGEN
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Wanneer u een droogautomaat uitkiest, zoekt u niet alleen 
maar een apparaat dat ervoor zorgt dat u geen natte was 
hoeft op te hangen in uw huis. u wilt ook dat het apparaat 
ervoor zorgt dat: 

- uw kleren precies droog genoeg zijn 
- uw stoffen met zorg worden behandeld 
- er zo min mogelijk energie wordt verbruikt

De droogautomaten van Whirlpool beschikken over 
geavanceerde technologie en innovatieve oplossingen om 
aan al deze vereisten te voldoen.

uiTSTEKENDE DROOGRESuLTATEN 
MAKEN EEN WERELD VAN VERSChiL 

Voor meer informatie over onze producten en acties, surf naar 
www.whirlpool.nl
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DROOGAuTOMATEN

HUDSON
6TH SENSE® CONDENSDROOGAUTOMAAT

 - Energieklasse B

 - 6th Sense® technologie

 - Waterreservoir 5,1 liter

 - Grote trommel 7 kg

 - 9 programma‘s

 - Delicuut+ progrummu

 - Synthetisch programma

 - Programma beluchten

 - Programma „Extra tijd“

 - Resttijdindicatie

 - Startuitstel 1-12 uren

 - Vulopening 39 cm

 - Waterafvoerslang bijgeleverd

 - Nederlands tekstpaneel

 - Afmetingen (hxBxD): 

85 x 60 x 62 cm

7kg

ENERGIE

B

Hudson Wit € 479,–

AWZ 7777
6TH SENSE® CONDENSDROOGAUTOMAAT

 - Energieklasse B

 - 6th Sense® technologie

 - Waterreservoir 5,1 liter

 - Grote trommel 7 kg

 - 9 programma‘s

 - Delicuut+ progrummu

 - Synthetisch programma

 - Programma beluchten

 - Programma „Extra tijd“

 - Startuitstel 3,6 of 9 uren

 - Vulopening 39 cm

 - Waterafvoerslang bijgeleverd

 - Nederlands tekstpaneel

 - Afmetingen (hxBxD): 

85 x 60 x 62 cm

7kg

ENERGIE

B

AWZ 7777 Wit € 449,–

AWZ 7556
6TH SENSE® CONDENSDROOGAUTOMAAT

 - Energieklasse B

 - 6th Sense® technologie

 - Waterreservoir 5,1 liter

 - Grote trommel 6 kg

 - 9 programma‘s

 - Delicuut+ progrummu

 - Synthetisch programma

 - Programma beluchten

 - Programma „Extra tijd“

 - Vulopening 39 cm

 - Waterafvoerslang bijgeleverd

 - Tekstpaneel met symbolen

 - Afmetingen (hxBxD): 

85 x 60 x 62 cm

6kg
ENERGIE

B

AWZ 7556 Wit € 429,–
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DROOGAuTOMATEN

AWZ 7356
6TH SENSE® CONDENSDROOGAUTOMAAT

 - Energieklasse C

 - 6th Sense® technologie

 - Waterreservoir 5,1 liter

 - Grote trommel 6 kg

 - 9 programma‘s

 - Delicuut+ progrummu

 - Synthetisch programma

 - Programma beluchten

 - Programma „Extra tijd“

 - Vulopening 39 cm

 - Waterafvoerslang bijgeleverd

 - Tekstpaneel met symbolen

 - Afmetingen (hxBxD): 85 x 60 x 62 cm

6kg
ENERGIE

C

AWZ 7356 Wit € 399,–

ATLANTA A
6TH SENSE® LUCHTAFVOERDROOGAUTOMAAT

 - Energieklasse C

 - 6th Sense® technologie

 - Grote trommel 7 kg

 - 7 programma‘s

 - Delicuut+ progrummu

 - Synthetisch programma

 - Programma beluchten

 - Programma „Extra tijd“

 - Vulopening 40 cm

 - Waterafvoerslang bijgeleverd

 - Nederlands tekstpaneel

 - Afmetingen (hxBxD): 85,5 x 60 x 54,6 cm

7kg
ENERGIE

C

Atluntu A Wit € 379,–
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Whirlpool heeft heel goed naar uw feedback geluisterd om 
een lijn afwasautomaten te kunnen ontwerpen die volledig is 
afgestemd op uw wensen. Dat betekent apparaten die: 

- uitstekende afwasresultaten leveren 
- grof vuil volledig verwijderen 
- op verschillende manieren kunnen worden geladen, 

afhankelijk van uw behoefte 
- energie efficiënt benutten

Alle geavanceerde apparaten van de lijn afwasautomaten 
van Whirlpool profiteren van de nieuwste technologische 
innovaties, zodat uw verwachtingen worden waargemaakt en 
uw leven eenvoudiger wordt.

iNTELLiGENTE AFWASAuTOMATEN 
DiE u TiJD EN MOEiTE BESPAREN

21

Voor meer informatie over onze producten en acties, surf naar 
www.whirlpool.nl
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iNTELLiGENTE AFWASAuTOMATEN DiE ZiCh 
AANPASSEN AAN iEDERE BEhOEFTE
6TH SENSE® TEChNOLOGiE VOOR hET OPTiMALiSEREN VAN ENERGiEVERBRuiK, STOOM OM 
LASTiGE VLEKKEN BEhOEDZAAM TE VERWiJDEREN: EEN KRAChTiGE COMBiNATiE.

De intelligente 6th Sense® 

afwasautomaten, met het 6th 
Sense® Max AquaSteam 40°C-70°C 

programma, detecteren de vuilheidsgraad en 

passen automatisch de afwascyclus aan. De 

temperatuur kan variëren van 40 tot 70°C. Zo 

zorgen ze voor perfecte resultaten, bij iedere 

lading, en besparen tot 50%* op energie, 

water en tijd.

EEN VLEUGJE LUXE
Met hun toonaangevende, vrouwelijke design 

passen de afwasautomaten van Whirlpool 

perfect in elke keuken. hun aantrekkelijke, 

afgeronde lijnen zijn een aanvulling op het 

assortiment van andere Whirlpool producten 

met hetzelfde design. het bedieningspaneel 

geeft de afwasautomaat een moderne 

look en maakt het apparaat eenvoudig in 

gebruik. Door middel van LED wordt de 

programmaduur duidelijk weergegeven.

AQUASTEAM: WATER EN 
STOOM WERKEN SAMEN

Whirlpool gelooft 

rotsvast in innovatie 

en creativiteit. het resultaat is een functie 

die de natuurlijke kracht van stoom gebruikt 

in een afwasautomaat. AquaSteam zorgt 

ervoor dat uw vaat onberispelijk schoon is 

en toch uiterst voorzichtig wordt behandeld. 

Door tijdens de afwascyclus stoom te 

produceren, biedt de AquaSteam functie 

u het best mogelijke afwasresultaat, zelfs 

voor delicate vaat. Stoom is ongelooflijk 

doeltreffend: het weekt aangekoekt vuil los 

en verwijdert bacteriën.
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  ONGEËVENAARDE REiNiGiNGSKRAChT EN EEN BESPARiNG OP 

huLPBRONNEN    

•      De  6 th  Sense  ®  technologie past het afwasprogramma aan op de vuilheidsgraad 
waarbij het verbruik geoptimaliseerd wordt.

• Met de  6 th  Sense  ®  AquaSteam technologie werken sensoren en stoom samen om 
aangekoekt vuil los te weken of om voorzichtig moeilijke vlekken zoals lippenstift, 
thee en koffi  e te verwijderen.     

   ANTIBACTERIE: VOOR 
OPTIMALE HYGIËNE   

   Tijdens de optie/het programma 

antibacterie worden tijdens de 

laatste spoeling van de afwascyclus 

99,99% van alle bacteriën verwijderd, zodat 

uw vaat ultrahygiënisch schoon wordt zonder 

gebruik van desinfecterende of antiseptische 

middelen. Praktisch voor ladingen die al 2-3 

dagen in de afwasautomaat staan voordat ze 

worden afgewassen, of voor de momenten 

dat u de kuip of lading hygiënisch schoon wilt 

krijgen.   

HALVE BELADING
De optie halve belading bespaart op water en

energie terwijl u niet hoeft te wachten totdat

de afwasautomaat volledig gevuld is. Schakel

deze optie in wanneer zowel de bovenste als

de onderste korf half gevuld zijn, en uw vaat

wordt gereinigd met een goed afwasresultaat.

   HALVE BELADING 
MULTIZONE 
De energie- en waterbesparende halve 

Belading Multizone optie maakt het mogelijk 

om ook een kleine vaat af te wassen. Met 

deze optie kan de gehele sproeikracht op 

het bovenste óf op het onderste niveau 

geconcentreerd worden.

NIEUW ENERGIELABEL
Dankzij de nieuwe energielabels wordt de 

classifi catie van energiezuinige producten 

vollediger en correcter. Alle producten van 

energieklasse A kunnen voortaan hetzij A, 

A+, A++ of zelfs A+++ worden. Bovendien 

verwijst de nieuwe energieclassifi catie naar 

een jaarlijks verbruik dat rekening houdt met 

het verbruik in sluimerstand dat tot nog toe 

niet in aanmerking werd genomen. Voor de 

afwasautomaten bevat het etiket dat deze 

nieuwe energieklasse illustreert, de volgende 

pictogrammen: het jaarlijkse energieverbruik, 

het jaarlijkse waterverbruik in liters, de effi  -

ciëntieklasse voor het drogen, de capaciteit in 

aantal stuks servies en de geluidsemissie.    

IN HOOGTE VERSTELBARE
BOVENKORF
De bovenkorf past zich volledig aan uw vaat

aan. De steunen (klepjes) zijn verstelbaar 

zodat glazen en kopjes op verschillende 

manieren in de korf geplaatst kunnen 

worden. Ook champagneglazen en longdrink 

glazen blijven stabiel. Zelfs borden tot 30 cm 

diameter passen in de bovenste korf!

Bovendien kunt u de bovenste korf in de 

hoogte verstellen, zelfs indien gevuld, zodat u 

in de onderste korf gemakkelijk grote borden

kunt plaatsen.

VERWIJDERBARE BOVENKORF
De bovenkorf van de afwasautomaat is volledig 

verwijderbaar. Zo kunt u bijvoorbeeld ook de 

bakplaten uit de oven in de afwasautomaat 

plaatsen.

 OPTIE ALL-IN-1 
   Kies uw afwasmiddel afhankelijk van uw 

voorkeur en de waterhardheid in uw regio, en 

zorg daarmee voor optimale afwasresultaten 

met poeder, zout en glansmiddel of een 

combitablet.

46x13

324

3360

ADP 6920 WH

 A+++

 A++

 A
 A
 B
 C
 D

+

2010/XYZ

A

kWh/ jaar

L/jaar

 A

DiShWAShER

23

 AFWASSEN 

 * in vergelijking met een Whirlpool afwasautomaat zonder hot fi ll en een volle belading gebaseerd op een 
normatief Eco 50°C programma 
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AFWASAuTOMATEN

ADP 6920 WH
6TH SENSE® AFWASAUTOMAAT

 - Klasse: Energie, Afwassen, Drogen A/A/A

 - 6th Sense® technologie

 - 12 bestekken

 - Programma 6th Sense® Mux AquuSteum:

cyclus automatisch aangepast tussen 

40°C en 70°C met stoom

 - 6 programma´s

 - Voorspoelen (koud)

 - Programma Glazen 40°C

 - Programma Express 45°C

 - Programma Bio/Normaal 50°C

 - Programma Daily Fast 60°C

 - Zelfreinigend filter

 - Elektronische aanduiding zoutpeil

 - Elektronische aanduiding glansspoelmiddel

 - Optie All-in-1

 - Optie Antibacterie

 - halve belading Multizone optie

 - Resttijdindicatie

 - Startuitstel 1-24u

 - Waterslangbeveiliging

 - Wuterverbruik: 12 liter

 - Geïntegreerde waterontharder

 - Verwijderbare, in hoogte verstelbare bovenkorf

 - Laag geluidsniveau: 46 dB(A)

 - uitvoering: wit

 - Afmetingen apparaat (hxBxD): 

850 x 597 x 596 mm

ENERGIE AFWAS DROOG

All-in-1

ADP 6920 WH Wit  € 529,–

ADP 5310 WH
AFWASAUTOMAAT

 - Klasse: Energie, Afwassen, Drogen A/A/A

 - 12 bestekken

 - 7 programma´s

 - Voorspoelen (koud)

 - Programma Glazen 40°C

 - Programma Express 40°C

 - Programma Bio/Eco 50°C

 - Programma intensief 70°C

 - Zelfreinigend filter

 - Elektronische aanduiding zoutpeil

 - Elektronische aanduiding glansspoelmiddel

 - Optie All-in-1

 - Optie halve lading

 - Startuitstel 2,4,8u

 - Waterslangbeveiliging

 - Waterverbruik: 15 liter

 - Verstelbare bovenkorf, zelfs indien volgeladen

 - Geluidsniveau: 51 dB(A)

 - uitvoering: wit

 - Afmetingen apparaat (hxBxD): 

850 x 597 x 596 mm

ENERGIE AFWAS DROOG

All-in-1

ADP 5310 WH Wit  € 429,–

24
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AFWASAuTOMATEN

ADP 2300 WH
AFWASAUTOMAAT

 - Klasse: Energie, Afwassen, Drogen A/A/A

 - 12 bestekken

 - 5 programma´s

 - Voorspoelen (koud)

 - Programma Express 40°C

 - Programma Eco 50°C

 - Programma intensief 70°C

 - Zelfreinigend filter

 - Mechanische aanduiding zoutpeil

 - Mechanische aanduiding glansspoelmiddel

 - Waterslangbeveiliging

 - Waterverbruik: 15 liter

 - Geïntegreerde waterontharder

 - Geluidsniveau: 51 dB(A)

 - uitvoering: wit

 - Afmetingen apparaat (hxBxD): 

850 x 597 x 596 mm

ENERGIE AFWAS DROOG

ADP 2300 WH Wit  € 399,–

ADP 750 IX
AFWASAUTOMAAT 45 CM

 - Klasse: Energie, Afwassen, Drogen A/A/A

 - 9 bestekken

 - 7 programma´s

 - Voorspoelen (koud)

 - Programma Glazen 40°C

 - Programma Express 40°C

 - Programma Bio/Normaal 50°C

 - Programma Daily Fast 60°C

 - Programma intensief 70°C

 - Antibacterieel programma

 - Elektronische aanduiding zoutpeil

 - Elektronische aanduiding glansspoelmiddel

 - Resttijdindicatie

 - Startuitstel 1-24u

 - Waterverbruik: 13 liter

 - Geïntegreerde waterontharder

 - Verwijderbare, in hoogte verstelbare bovenkorf

 - Geluidsniveau: 52 dB(A)

 - uitvoering: RVS-look

 - Afmetingen apparaat (hxBxD): 85 x 45 x 58 mm

ENERGIE AFWAS DROOG

ADP 750 IX RVS look € 399,–

ADP 750 WH
AFWASAUTOMAAT 45 CM

 - Klasse: Energie, Afwassen, Drogen A/A/A

 - 9 bestekken

 - 7 programma´s

 - Voorspoelen (koud)

 - Programma Glazen 40°C

 - Programma Express 40°C

 - Programma Bio/Normaal 50°C

 - Programma Daily Fast 60°C

 - Programma intensief 70°C

 - Antibacterieel programma

 - Elektronische aanduiding zoutpeil

 - Elektronische aanduiding glansspoelmiddel

 - Resttijdindicatie

 - Startuitstel 1-24u

 - Waterverbruik: 13 liter

 - Geïntegreerde waterontharder

 - Verwijderbare, in hoogte verstelbare bovenkorf

 - Geluidsniveau: 52 dB(A)

 - uitvoering: wit

 - Afmetingen apparaat (hxBxD): 85 x 45 x 58 mm

ENERGIE AFWAS DROOG

ADP 750 WH Wit  € 349,–
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ACCESSOiRES EN ONDERhOuDSPRODuCTEN

WASAUTOMAAT / AFWASAUTOMAAT

POWER FRESH 
Als u wast op lage temperaturen of met gecon-

centreerde wasmiddelen kunnen vetluis, schim-

mels en nare geuren ontstaan. Maandelijks reini-

gen met Powerfresh voorkomt dit en houdt uw 

wasautomaat schoon en fris.

Referentie: AFR300
Adviesprijs: € 7,99

MAGNETISCHE ONTKALKER

De magnetische ontkalker wordt eenvoudig ge-

plaatst tussen de kraan en toevoer van uw was- 

en/of afwasautomaat. Door het doorstromende 

water te bewerken met magnetisme wordt voorko-

men dat kalk neerslaat in uw apparaat. Minder 

kalkaanslag in uw apparaat geeft betere presta-

ties, een langere levensduur en lagere energie-

kosten.

Referentie: MWC013

Adviesprijs: € 29.99

VLOEIBARE 2-IN-1 ONTKALKER/ONTVETTER 

Een handige oplossing om uw afwasautomaat re-

gelmatig te reinigen en te ontkalken in één spoel-

beurt. Speciaal voor Whirlpool afwasautomaten. 

Referentie: LIQ200 (SET VAN 2)

Adviesprijs: € 7,99

AFWASAUTOMAAT ONDERHOUDSPAKKET
Voorkom vastzittend vuil, vet en kalk door eens 

per 6 maanden de machine te reinigen met Wpro-

ontvetter en ontkalker. het afwasresultaat verbe-

tert en de levensduur van uw afwasautomaat 

neemt toe. Dit pakket is goed voor 2 jaar onder-

houd. Bestaande uit 4 ontkalkers, 4 ontvetters en 

1 geurverfrisser.

Referentie: KTR100
Adviesprijs: € 49,99

WASAUTOMAAT ONDERHOUDSPAKKET 
Voorkom vastzittend vuil, vet en kalk door eens 

per 6 maanden de machine te reinigen met 

Wpro-ontvetter en ontkalker. het wasresultaat 

verbetert en de levensduur van uw wasautomaat 

neemt toe. Dit pakket is goed voor 2 jaar 

onderhoud. Bestaande uit 4 ontkalkers, 4 

ontvetters en 1 lingerie wasnetje met handige 

ritssluiting. 

Referentie: KTR200
Adviesprijs: € 49,99

HOE BESTELT U ONZE ACCESSOIRES?
Ga langs bij uw dichtstbijzijnde Whirlpool dealer of ontdek ons complete assortiment accessoires op  

www.whirlpool.nl/uccessoires en bestel online.

REINIGER VOOR WAS- EN AFWASAUTOMAAT  
Voorkom vastzittend vuil en vet door eens per 6 

maanden het apparaat te reinigen met Wpro-ont-

vetter.

het (af)wasresultaat verbetert en de levensduur 

van uw was- en afwasautomaat neemt toe.

Referentie: DDG001
Adviesprijs: € 5,99

ONTKALKER VOOR WAS- EN AFWASAUTOMAAT 
Kalkaanslag op uw verwarmingselement vermin-

dert het (af)wasresultaat, verhoogt uw energie-

kosten en vermindert de levensduur van uw ap-

paraat. Gebruik eens per 6 maanden 

Wpro-ontkalker om dit te voorkomen.

Referentie: DES001
Adviesprijs: € 5,99

STAPELKIT MET LADE
Stapelkit met lade Safe-in-lock systeem. Dankzij 

deze veilige stapelkit kan u met een gerust hart de 

droger bovenop de wasautomaat plaatsen. Deze 

stapelkit is universeel voor wasautomaten met afm. 

60x60cm. De lade zorgt ervoor dat u gemakkelijk 

het wasgoed kan vouwen.

Referentie: SKS100
Adviesprijs: € 69,99

WATERSTOP
Een waterlek aan uw was- en/of afwasautomaat 

kan wateroverlast in huis veroorzaken. De water-

stop is een goede beveiliging tegen dit soort onge-

lukken. De waterstop wordt gemonteerd tussen de 

kraan en de toevoerslang van de was- of afwasau-

tomaat. het blokkeert de watertoevoer als de hoe-

veelheid water hoger is dan wat door de indicator is 

voorzien.

Referentie: ACQ001
Adviesprijs: € 19,99
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Whirlpool Nederlund B.V.

heerbaan 50-52, 4817 NL Breda
Postbus 7112, 4800 GC Breda

Telefoon 076-530 65 30 - Fux 076-530 65 39

www.whirlpool.nl

Whirlpool is een geregistreerd handelsmerk van Whirlpool u.S.A.
Productkenmerken en prijzen onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten B
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