Vstavané
chladničky
W Collection
Total No Frost

Užite si dokonalý pokoj
vďaka najtichšej Total No Frost vstavanej
chladničke na trhu. *
Dnes viac než kedykoľvek predtým trávime väčšinu nášho času doma a venujeme sa rozličným
aktivitám, na ktorých nám záleží. S tým súvisí aj potreba pre rovnováhu a pohodu, kde má práve
ticho dôležitú úlohu ako kľúč k relaxácii a sústredeniu.
Nová W Collection chladnička dokonale zodpovedá vašim potrebám pre ticho. Je to
najtichšia Total No Frost vstavaná chladnička na trhu*, ktorá nám prináša možnosť
priblížiť sa životu bez zbytočných starostí.
Pokročilá technológia ZenInverter zaručí dokonale tichý výkon počas dňa, zatiaľ čo exkluzívna
technológia 6. ZMYSEL garantuje optimálne prostredie pre uchovávanie potravín.
Beznámrazová technológia Total No Frost zabraňuje tvorbe námrazy a kondenzácii vody, vďaka
čomu nie je nutné manuálne odmrazovanie. S pomocou týchto technológií sú vždy zaručené
dokonalé podmienky pre skladovanie vašich potravín.

*
V kategórii chladničiek s mrazničkou dole.
Test bol vykonaný na základe porovnania s údajmi hlučnosti modelov konkurenčných značiek, ktoré deklarujú. November 2020.

Technológia ZenInverter
.

Extrémne efektívny, neuveriteľne tichý

Ticho v dome má dôležitú úlohu pre našu celkovú pohodu.
Nové chladničky W Collection Total No Frost sú vybavené technológiou ZenInverter, ktorá maximalizuje
účinnosť a minimalizuje hluk. Tento invertorový kompresor pracuje pri nízkej rýchlosti s veľmi malou hladinou
hlučnosti: vďaka 32 dB je práve táto chladnička najtichšou Total No Frost vstavanou chladničkou na trhu.*
Pokročilá technológia ZenInverter nielen znižuje hluk, ale eliminuje aj výkyvy teploty, čím pomáha udržiavať
ideálne podmienky pre skladovanie jedla pri súčasnom znižovaní spotreby energie. Navyše na tento kompresor
poskytujeme zadarmo (po registrácii) aj záruku 15 rokov.

*V kategórii chladničiek s mrazničkou dole.
Test bol vykonaný na základe porovnania s údajmi hlučnosti modelov konkurenčných značiek, ktoré deklarujú. November 2020.

Žiadne starosti pri organizácii vášho jedla
v chladničke.
Priestor má dôležitú úlohu pri uchovávaní a organizácii potravín.
Nová chladnička W Collection Total No Frost prináša o 10 % priestoru
navyše*, čím nielen spĺňa, ale aj prekoná vaše očakávania.
No keď hovoríme o skladovaní drobných potravín alebo objemných surovín,
priestor sám osebe nemusí stačiť. Preto každý model novej chladničky ponúka
špeciálny SpaceManagement Suite: súbor dizajnových a funkčných riešení,
ktoré využívajú priestor na maximum, čo umožňuje maximálnu flexibilitu,
minimálne úsilie a zároveň prehľadné skladovanie potravín.

*

U modelov s výškou 193 cm.

Držiak na fľaše 2v1
Súčasťou tejto police je držiak na fľaše, ktorý
umožňuje skladovať potraviny a fľaše v rovnakom
čase. Držiak na fľaše je odnímateľný a môžete ho
umiestniť na akúkoľvek poličku.

Flexi Shelf+
Plne sklopná polička, ktorá vám umožní skladovať
vysoké predmety pri jej polovičnom zložení
a objemné predmety pri jej úplnom zložení.

Flexibilné usporiadanie vnútorných dverí
Možnosť meniť rozloženie poličiek na
vnútornej strane dverí chladničky pomáha
využiť tento vertikálny priestor čo najlepšie
a s maximálnou variabilitou. Máte tak
prehľad a prístup ku všetkým skladovaným
potravinám vrátane vysokých fliaš.

Tri špeciálne zásuvky
Tri zásuvky, vďaka ktorým si môžete vybrať, kde
budete chcieť skladovať jedlo pri ideálnej teplote.

Výsuvná polička Easy access v mrazničke
Praktická výsuvná polička v hornej časti
mrazničky, ktorá je navrhnutá pre
organizáciu najpoužívanejších ingrediencií,
aby ste ich vždy mali na dosah ruky.

Ideálne podmienky pre vaše potraviny.
Technológia 6. ZMYSEL spoločne s technológiou Total No Frost zaisťujú ideálne podmienky pre skladovanie
všetkých potravín. Kovový MultiFlow panel v kombinácii s kompresorom rovnomerne distribuujú prúdenie
chladného vzduchu vo vnútri chladničky. Špeciálne zásuvky so špeciálnymi podložkami ponúkajú priestor pre
skladovanie delikátnych potravín podľa ich potrieb a vlastností. Kombinácia týchto funkcií a možností pomáha
vytvárať ideálny priestor pre dlhodobé uchovávanie všetkých druhov surovín v ich najlepšej kvalite.

Technológia 6. ZMYSEL
Intuitívna technológia, ktorá udržiava teplotu na správnej úrovni pre zachovanie optimálnych podmienok
skladovania potravín.

Total No Frost s kovovým MultiFlow panelom
Zabudnite na starosti s manuálnym odmrazovaním. Technológia Total No Frost zabraňuje zhromažďovaniu
kvapiek vody vo vnútri chladničky a tvorbe ľadu v mrazničke. Kovový Metal MultiFlow rovnomerne distribuuje
prúd vzduchu do celého priestoru a zaisťuje tak ideálne podmienky pre skladovanie potravín.

Deli box
Špeciálny priestor pre skladovanie najdelikátnejších potravín oddelene,
s cieľom uchovávania ich prirodzenej chuti a vône.

Multi Fresh box
Zásuvka s variabilným využitím pre rôzne druhy potravín. Jej nastavenie zmeníte
otočením gombíka. Vybrať si môžete z troch možností s rozdielnou potrebou
teploty skladovania: ryby a mäso (1 – 2 °C), ovocie a zelenina (3 – 4 °C) alebo
mliečne výrobky (2 °C a viac).
Mäso a ryby
okolo:
1 – 2 °C

Mliečne výrobky
okolo:
2 °C+

Ovocie a zelenina
okolo:
3 – 4 °C

Fresh box+
Až 15 dní* čerstvosti pre ovocie a zeleninu. Táto zásuvka umožní pomocou
integrovaného otočného gombíka zvoliť ideálnu úroveň vlhkosti pre
optimálne skladovanie ovocia a zeleniny.

*

Na základe straty hmotnosti a vizuálnej kvality bežného ovocia a zeleniny. Interné testovanie.

Fresh pad
Fresh pad je odnímateľná podložka, ktorá môže byť umiestnená do vnútra zásuvky
Fresh Box+. Vďaka povrchu Microban Silver Shield® je schopná znížiť výskyt baktérií
až o 99,9 %*, udržiavať tak zdravšie a hygienickejšie prostredie pre čerstvé suroviny a
zlepšiť podmienky pre ich uchovávanie.

Fast freeze pad
Zmrazte pred dlhodobým uložením vaše potraviny na hliníkovej podložke
umiestnenej v mrazničke, čím zabránite zlepeniu jednotlivých surovín k sebe
a zachováte tak ich vlastnú štruktúru v až o 55 % vyššej kvalite oproti klasickému
postupu mrazenia. Zároveň táto možnosť skracuje čas zmrazenia až o 30 %**
a udržiava nutričnú hodnotu vašich potravín.

*

Nezávisle testované IMSL (Industrial Microbiological Services, Ltd, UK),podľa ISO 22196.

**

Interné testovanie zmrazenia v plastovom vrecku v zásuvke s ľahkým prístupom bez hliníkovej podložky vs.

zmrazovanie v zásuvke s ľahkým prístupom s hliníkovou podložkou bez plastového vrecka.

Ideálny súlad výkonu a dizajnu.
Dizajn vstavanej chladničky W Collection Total No Frost bol inovovaný s veľkým
dôrazom na detail. Vďaka tomu je možné chladničku umiestniť do akejkoľvek
kuchyne bez narušenia jej vzhľadu, naopak, podčiarkne jeho jednotnosť. Ideálny
súlad výkonu a štýlu.

Neviditeľná inštalácia
Nadčasový dizajn a mechanizmus push to open: nová
chladnička W Collection Total No Frost dokonale zapadne aj do
najexkluzívnejších interiérov.
Vďaka riešeniu push to open môže byť inštalovaná aj v kuchyni
bez úchytov pre dokonale jednotný vzhľad kuchyne.

Prémiové osvetlenie
Pokročilý systém osvetlenia dodáva vstavanej chladničke
W Collection prémiový vzhľad. Horné LED osvetlenie je
kombinované s bočným LED osvetlením v chladničke a horným
LED osvetlením v mrazničke*.

Kvalita a spoľahlivosť
ZenInverter kompresor je vysoko efektívny a spoľahlivý.
Poskytujeme naň zadarmo (po registrácii) záruku 15 rokov.

Účinnosť
Rad vstavaných chladničiek W Collection je vysoko energeticky
účinný a dosahuje až k triede C.

*

K dispozícii na vybraných modeloch
Len najvyšší model

**

Rozdelenie modelov
W Collection Total No Frost vstavaná chladnička (určená pre nábytkovú skriňu s výškou 180 cm)

KOMPRESOR

KOMPRESOR

KOMPRESOR

ROKOV ZÁRUKA

ROKOV ZÁRUKA

ROKOV ZÁRUKA

Kombinovaná vstavaná chladnička WHC18 T573
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kombinovaná vstavaná chladnička s technológiou Total NoFrost
Technológia 6. ZMYSEL Total NoFrost – beznámrazová
technológia v chladničke aj mrazničke
Kovový multi-flow panel – rovnomerná distribúcia studeného
vzduchu v celom priestore chladničky
Dotykový displej, dotykové ovládanie chladničky a mrazničky
LED osvetlenie v priestore chladničky
Flexibilné priehradky vnútorných dverí (+ kovová povrchová
úprava)
Multi Fresh Box – zásuvka s reguláciou vlhkosti (mäso, ovocie/
zelenina, delikatesy)
Fresh Box - zásuvka na ovocie a zeleninu
2v1 držiak na fľaše
Flexi Shelf+ – skladacia polička
Fresh pad – podložka do Fresh Box+ zásuvky
Využiteľný objem chlad./mraz.: 250 l (182l/68 l)
Spotreba energie: 179 kWh/rok
Odolnosť pri výpadku prúdu: 16 hodín
Klimatická trieda: SN-T
Hladina hluku: 32 dB
Rozmery (v x š x h): 1770 x 540 x 545 mm
Energetická trieda: D

Kombinovaná vstavaná chladnička WHC18 T322
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Kombinovaná vstavaná chladnička s technológiou Total NoFrost
Technológia 6. ZMYSEL Total NoFrost – beznámrazová
technológia v chladničke aj mrazničke
Multi-flow panel – rovnomerná distribúcia studeného vzduchu
v celom priestore chladničky
LED displej, dotykové ovládanie chladničky a mrazničky
LED osvetlenie v priestore chladničky
Flexibilné priehradky vnútorných dverí
Multi Fresh Box – zásuvka s reguláciou vlhkosti (mäso, ovocie/
zelenina, delikatesy)
Fresh Box – zásuvka na ovocie a zeleninu
Využiteľný objem chlad./mraz.: 250l (182l/68l)
Spotreba energie: 224 kWh/rok
Odolnosť pri výpadku prúdu: 16 hodín
Klimatická trieda: SN-T
Hladina hluku: 32 dB
Rozmery (v x š x h): 1770 x 540 x 545 mm
Energetická trieda: E

Kombinovaná vstavaná chladnička WHC18 T311
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Kombinovaná vstavaná chladnička s technológiou Total NoFrost
Technológia 6. ZMYSEL Total NoFrost – beznámrazová
technológia v chladničke aj mrazničke
Multi-flow panel – rovnomerná distribúcia studeného vzduchu
v celom priestore chladničky
LED displej, dotykové ovládanie chladničky a mrazničky
LED osvetlenie v priestore chladničky
Flexibilné priehradky vnútorných dverí
Fresh Box – zásuvka na ovocie a zeleninu
Využiteľný objem chlad./mraz.: 250l (182l/68l)
Spotreba energie: 280 kWh/rok
Odolnosť pri výpadku prúdu: 16 hodín
Klimatická trieda: SN-T
Hladina hluku: 32 dB
Rozmery (v x š x h): 1770 x 540 x 545 mm
Energetická trieda: F

W Collection Total No Frost vstavaná chladnička určená pre nábytkovú skriňu s výškou 200 cm

KOMPRESOR

KOMPRESOR

ROKOV ZÁRUKA

ROKOV ZÁRUKA

Kombinovaná vstavaná chladnička WHC20 T593
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Kombinovaná vstavaná chladnička s technológiou Total NoFrost
Technológia 6. ZMYSEL Total NoFrost – beznámrazová
technológia v chladničke aj mrazničke
Kovový multi-flow panel – rovnomerná distribúcia studeného
vzduchu v celom priestore chladničky
LED displej, dotykové ovládanie chladničky a mrazničky
LED osvetlenie v priestore chladničky
Flexibilné priehradky vnútorných dverí
Multi Fresh Box – zásuvka s reguláciou vlhkosti (mäso, ovocie/
zelenina, delikatesy)
Fresh Box – zásuvka na ovocie a zeleninu
Deli box – zásuvka na delikatesy
Fast freeze pad – hliníková podložka v mrazničke
2v1 držiak na fľaše
Flexi Shelf+ – skladacia polička
Využiteľný objem chlad./mraz.: 280l (212l/68l)
Spotreba energie: 177 kWh/rok
Odolnosť pri výpadku prúdu: 16 hodín
Klimatická trieda: SN-T
Hladina hluku: 32 dB
Rozmery (v x š x h): 1935 x 540 x 545 mm
Energetická trieda: D

Kombinovaná vstavaná chladnička WHC20 T352
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Kombinovaná vstavaná chladnička s technológiou Total NoFrost
Technológia 6. ZMYSEL Total NoFrost – beznámrazová
technológia v chladničke aj mrazničke
Kovový multi-flow panel – rovnomerná distribúcia studeného
vzduchu v celom priestore chladničky
LED displej, dotykové ovládanie chladničky a mrazničky
LED osvetlenie v priestore chladničky
Flexibilné priehradky vnútorných dverí
Multi Fresh Box – zásuvka s reguláciou vlhkosti (mäso, ovocie/
zelenina, delikatesy)
Fresh Box – zásuvka na ovocie a zeleninu
2v1 držiak na fľaše
Využiteľný objem chlad./mraz.: 280l (212l/68l)
Spotreba energie: 219 kWh/rok
Odolnosť pri výpadku prúdu: 16 hodín
Klimatická trieda: SN-T
Hladina hluku: 32 dB
Rozmery (v x š x h): 1935 x 540 x 545 mm
Energetická trieda: E
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