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WPRO PROFESSIONAL

Whirlpool poleca profesjonalne produkty czyszczące, które pomogą ci W pełni dbać o tWoje urządzenie oraz Wydłu-
żyć jego działanie.

PDC 101 INOX

 profesjonalny Środek do czyszczenia 
poWierzchni ze stali nierdzeWnej

•  Oczyszcza powierzchnie, usuwa naloty wapnia i 
tłusty brud.

•  Pozostawia idealny połysk, zapobiega powstawaniu 
zacieków wodnych, pozostawia warstwę ochronną.

•  Nie powoduje korozji, nie rysuje.
•  Produkt przeznaczony do profesjonalnego 

stosowania.
•  Opakowanie: 1000 ml 

PDC 101 

Środek do czyszczenia profesjonalnych urządzeŃ 
gotujących oraz poWierzchni roboczych

•  Preparat przeznaczony do usuwania tłuszczów 
i olejów ze stołów roboczych, maszyn i urządzeń.

•  Może być stosowany na powierzchniach 
wrażliwych (np. aluminium) oraz na powierzchniach 
lakierowanych i wykonanych z tworzyw sztucznych.

•  Może być stosowany do mycia zatłuszczonych 
podłóg. 

•  Produkt przeznaczony do profesjonalnego 
stosowania.

• Opakowanie: 1000 ml

PDC 201 HD INOX

profesjonalny płyn odtłuszczająco-czyszczący 
do czyszczenia poWierzchni ze stali nierdzeWnej

•  Wysoko alkaliczny środek czyszczący do usuwania 
tłuszczów.

•  Może być używany w gastronomii i w przemyśle 
spożywczym.

•  Ze względu na doskonałe właściwości pieniące jest 
idealny do powierzchni pionowych. 

•  Produkt przeznaczony do profesjonalnego 
stosowania.

• Opakowanie: 1000 ml

PDE 500 T 

tabletki do czyszczenia ekspresóW do kaWy

•  Do czyszczenia automatycznych maszyn do kawy 
lub espresso z uporczywych osadów, pozostałych 
po herbatach i kawach.

•  Produkt przeznaczony do profesjonalnego 
stosowania.

•  Opakowanie: 500 g (250 tabletek x 2 g)

PDE 501 P

profesjonalny proszek  
do czyszczenia ekspresóW do kaWy

•  Do czyszczenia maszyn do kawy lub espresso 
z uporczywych osadów, pozostałych po herbatach 
i kawach.

•  Usuwa także zanieczyszczenia z porcelany, fajansu 
oraz wewnętrznych powierzchni termosów.

•  Z dodatkiem aktywnego tlenu.
•  Produkt przeznaczony do profesjonalnego 

stosowania.
•  Opakowanie: 1 kg

PDO 501 P

profesjonalny preparat odkamieniający W proszku

•  Do usuwania kamienia i zabezpieczający przed jego 
powstawaniem, stosowany do zmywarek naczyń, 
maszyn do kawy itp.

•  Produkt przeznaczony do profesjonalnego 
stosowania.

•  Opakowanie: 1 kg 
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PDO 501 

profesjonalny preparat 
odkamieniający W płynie

•  Do usuwania osadów wapnia we wszystkich 
urządzeniach, które ze względu na charakter pracy 
są narażone na odkładanie i nawarstwianie się 
kamienia.

•  Płyn stosuje się do: grzałek i podgrzewaczy 
elektrycznych wody, automatów do kawy i herbaty, 
pralek, zmywarek do naczyń, bojlerów, wszelkiego 
rodzaju pojemników i powierzchni ze stali 
szlachetnej oraz kafli ceramicznych.

•  Produkt przeznaczony do profesjonalnego 
stosowania.

• Opakowanie: 1000 ml

PDP 505

płyn płuczący do piecóW 
konWekcyjno-paroWych

•  Preparat płuczący do zastosowań 
profesjonalnych w piecach konwekcyjno-
parowych wyposażonych w automatyczne 
systemy myjące w obiektach 
gastronomicznych i innych obszarach 
przemysłu spożywczego.

•  Neutralizuje zasady, nabłyszcza i ułatwia 
suszenie komory pieca po myciu.

•  Produkt wyłącznie do zastosowań 
profesjonalnych.

•  Opakowanie: 5 l

PDP 610 HD

preparat do usuWania tłuszczu W piecach
konWekcyjno-paroWych

•  Produkt jest wysoce alkalicznym środkiem 
czyszczącym do pieców konwekcyjnych.

•  Do stosowania w kuchniach, placówkach 
zbiorowego żywienia, zakładach 
gastronomicznych i innych obszarach 
przemysłu spożywczego.

•  Produkt wyłącznie do zastosowań 
profesjonalnych. 

•  Opakowanie: 10 l = 12 kg

PDZ 510 N

płyn nabłyszczający 
do zmyWarek profesjonalnych

•  Płynny środek, o odczynie kwaśnym, 
przeznaczony do wszelkiego typu zmywarek 
gastronomicznych.

•  Neutralizuje działanie alkalicznego płynu 
myjącego.

•  Ogranicza odkładanie się kamienia 
wodnego.

•  Zapewnia blask i połysk naczyniom 
z porcelany, szkła, stali szlachetnej, 
aluminium itp.

•  Produkt wyłącznie do zastosowań 
profesjonalnych.

•  Opakowanie: 10 l

PDZ 510 S

płyn do mycia naczyŃ szklanych
W zmyWarkach profesjonalnych

•  Płyn przeznaczony do mycia zastawy 
szklanej we wszelkiego typu zmywarkach 
gastronomicznych z automatycznym 
dozownikiem środka myjącego.

•  Nie zawiera chloru.
•  Skutecznie usuwa wszelkie pozostałości po 

piwie, winie, koktajlach, sokach itp.
•  Produkt wyłącznie do zastosowań 

profesjonalnych.
•  Opakowanie: 10 l = 12 kg

PDZ 510

płyn do mycia naczyŃ 
W zmyWarkach profesjonalnych

•  Skoncentrowany płyn zasadowy 
przeznaczony do zmywarek 
gastronomicznych z automatycznym 
dozownikiem środka myjącego.

•  Super koncentrat środka myjącego bez 
chloru.

•  Myje optymalnie zabrudzenia pochodzenia 
organicznego również zaschnięte i bardzo 
tłuste naczynia.

•  Produkt wyłącznie do zastosowań 
profesjonalnych.

• Opakowanie: 10 l = 12 kg
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ZMYWARKI PROFESJONALNE

Oferta prOfesjOnalnych zmywarek whirlpOOl Obejmuje sOlidne i trwałe urządzenia, które łączą w sObie 

najnOwsze technOlOgie i najwyższą jakOść, spełniając jednOcześnie wszystkie wymagane nOrmy bezpieczeństwa.

profesjonalne urządzenia do zmywania to najwyższej klasy zmywarki do szkła, zmywarki do naczyń oraz zmywarki kapturowe. 

są to urządzenia bardzo wydajne, zgodne ze standardami haccp. 

profesjonalne zmywarki dO szkła posiadają:

• dwuwarstwową obudowę ze stali nierdzewnej aisi 304

• tłoczony zbiornik z prowadnicami wykonanymi ze stali nierdzewnej

• niezależne wirujące ramiona myjące i płuczące wykonane ze stali nierdzewnej

• pompę dozującą nabłyszczacz

• automatyczne odpompowywanie wody (tylko modele z pompą spustową)

• podwójny system filtrujący

• wymagana temperatura wody 55 °c

• wymagane ciśnienie wody 200-400 kpa

charakterystyka zmywarek dO naczyń:

• dwuwarstowa obudowa ze stali nierdzewnej aisi 304

• pompa dozująca nabłyszczacz

• automatyczne płukanie gorącą wodą (funkcja wyparzania)

• tłoczony wspornik kosza

• niezależne wirujące ramiona myjące i płuczące wykonane ze stali nierdzewnej

• wymagana temperatura wody 55 °c

• wymagane ciśnienie wody 200-400 kpa

zmywarki kapturOwe posiadają następujące cechy:

• dwuwarstwową obudowę ze stali nierdzewnej aisi 304

• pompę myjącą

• pompę dozującą nabłyszczacz

• automatyczne płukanie gorącą wodą (funkcja wyparzania)

• płytki zbiornik z podwójnym filtrem

• niezależne wirujące ramiona myjące i płuczące wykonane ze stali nierdzewnej

• wymagana temperatura wody 55 °c

• wymagane ciśnienie wody 200-400 kpa
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ZMYWARKI DO SZKŁA

ADI 072 
• całkowita wysokość otworu wsadowego (mm):230
• wymiary kosza (mm):350x350
• pojemność zbiornika (l): 11
• pojemność bojlera (l): 2,7
• moc grzałek zbiornika (kW): 1,6
• moc grzałek bojlera (kW): 2,6
• moc pompy myjącej (kW): 0,3
• moc całkowita urządzenia (kW): 2,9
• ilość cykli: 1
• czas trwania cyklu zmywania (sek.):120
• napięcie (V): 230V ~ 50 hz
• zużycie wody (l): 2
• płukanie zimną wodą
• automatyczne płukanie gorącą wodą lub manualne płukanie zimną wodą
• zintegrowana pompa spustowa
• wymiary (mm) szer.x gł.x wys.: 420x470x635

wypOsażenie: 2 kosze na szklanki; 1 kosz na sztućce; 1 stelaż na 15 spodkóW

ADI 071
• całkowita wysokość otworu wsadowego (mm):230
• wymiary kosza (mm):350x350
• pojemność zbiornika (l): 11
• pojemność bojlera (l): 2,7 
• moc grzałek zbiornika (kW): 1,6
• moc grzałek bojlera (kW): 2,6
• moc pompy myjącej (kW): 0,3
• moc całkowita urządzenia (kW): 2,9
• ilość cykli: 1
• czas trwania cyklu zmywania (sek.):120
• napięcie (V): 230V ~ 50 hz
• zużycie wody (l): 2
• automatyczne płukanie gorącą wodą lub manualne płukanie zimną wodą
• wymiary (mm) szer.x gł.x wys.: 420x470x635

wypOsażenie: 2 kosze na szklanki; 1 kosz na sztućce; 1 stelaż na 15 spodkóW
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ADI 073
• całkowita wysokość otworu wsadowego (mm): 300
• wymiary kosza (mm): 400x400
• pojemność zbiornika (l): 14
• pojemność bojlera (l): 2,7
• moc grzałek zbiornika (kW): 1,6
• moc grzałek bojlera (kW): 2,6
• moc pompy myjącej (kW): 0,17
• moc całkowita urządzenia (kW): 2,8
• ilość cykli: 1 
• czas trwania cyklu zmywania (sek.): 120
• napięcie (V): 230V ~ 50hz
• zużycie wody (l): 2 
• automatyczne płukanie gorącą wodą
• wymiary (mm) szer.x gł.x wys.: 470x515x685

wypOsażenie: 2 kosze na szklanki; 1 kosz na sztućce; 1 stelaż na 15 spodkóW

ADI 081
• całkowita wysokość otworu wsadowego (mm): 210
• wymiary kosza (mm):350x350
• pojemność zbiornika (l): 11
• pojemność bojlera (l): 2,7 
• moc grzałek zbiornika (kW): 1,6
• moc grzałek bojlera (kW): 2,6
• moc pompy myjącej (kW): 0,17
• moc całkowita urządzenia (kW): 2,8
• ilość cykli: 1
• czas trwania cyklu zmywania (sek.):120
• napięcie (V): 230V ~ 50 hz
• zużycie wody (l): 2
• automatyczne płukanie gorącą wodą
•zintegrowana pompa spustowa
• wymiary (mm) szer.x gł.x wys.: 420x470x585

wypOsażenie: 2 kosze na szklanki; 1 kosz na sztućce; 1 stelaż na 15 spodkóW

ADI 075 
• całkowita wysokość otworu wsadowego (mm): 300
• wymiary kosza (mm): 400x400
• pojemność zbiornika (l): 14
• pojemność bojlera (l): 2,7
• moc grzałek zbiornika (kW): 1,6
• moc grzałek bojlera (kW): 2,6
• moc pompy myjącej (kW): 0,17
• moc całkowita urządzenia (kW): 2,8
• ilość cykli: 1 
• czas trwania cyklu zmywania (sek.): 120
• napięcie (V): 230V ~ 50hz
• zużycie wody (l): 2 
• automatyczne płukanie gorącą wodą
• zintegrowana pompa spustowa
• wymiary (mm) szer.x gł.x wys.: 470x515x685

wypOsażenie: 2 kosze na szklanki; 1 kosz na sztućce; 1 stelaż na 15 spodkóW



8

ZMYWARKI DO SZKŁA
AKCESORIA I ŚRODKI CZYSZCZĄCE

akcesoria

model ADN  
418

ADN  
419

AGS 
104

AGS 
106

AGS 
107

AGS 
108

AGS 
110

AGS 
112

AGS 
116

AGS 
121

AGS 
134

AGS 
150

AGS 
169

AGS 
190

adi 071        

adi 072        

adi 073          

adi 075          

adi 081        

 - tak, dostępne na zamówienie.

adn 418
zestaw z okrągłym koszem (zmywarki do szkła: 
kosz o wymiarach 350x350 mm)

ags 190
płytki kosz na szklanki 
400x400x130 mm

adn 419
zestaw z okrągłym koszem (zmywarki do szkła: 
kosz o wymiarach 400x400 mm)

ags 112
kosz na 8 sztuk naczyń 
400x400x130 mm

ags 104
podwójny kosz na sztućce  
100x130x60 mm

ags 106
podstawa inox pod zmywarkę 500 mm  
(zmywarki do szkła: kosz o wymiarach 350x350 mm)

ags 108
stelaż na 15 małych talerzy 
280x150x130 mm

ags 110
podstawa inox pod zmywarkę 500 mm 
(zmywarki do szkła: kosz o wymiarach 400x400 mm)

ags 121
stelaż na 17 małych talerzy 
370x150x130 mm

ags 134
manualny zmiękczacz wody  
o pojemności 12 litrów

ags 107
kosz na szklanki 
350x350x120 mm

ags 150 zewnętrzna pompa płucząca

ags 116
kosz na szklanki 
400x400x130 mm

ags 169 zestaw do pompy detergentu

pdz 510 n 
kOd 12nc 488899910021
kOd ean 8015250154320

płyn nabłyszczający 
do zmyWarek profesjonalnych

pdz 510 s 
kOd 12nc 488899910020
kOd ean 8015250154313

płyn do mycia naczyŃ szklanych
W zmyWarkach profesjonalnych

pdz 510
kOd 12nc 488899910019
kOd ean 8015250154306

płyn do mycia naczyŃ 
W zmyWarkach profesjonalnych

Środki czyszczące Wpro professional 
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ZMYWARKI DO NACZYŃ

AGB 651/WP 
• całkowita wysokość otworu wsadowego (mm): 320
• wymiary kosza (mm): 500x500
• pojemność zbiornika (l): 26
• pojemność bojlera (l): 5,5
• moc grzałek zbiornika (kW): 2,5
• moc grzałek bojlera (kW): 4,5
• moc pompy myjącej (kW): 0,4
• moc całkowita urządzenia (kW): 4,9
• ilość cykli: 2
• czas trwania cyklu zmywania (sek.): 120/180
• napięcie (V): 400V 3+n ~ 50hz
• zużycie wody (l): 2,5

• zintegrowana pompa spustowa
•  wymiary (mm) szer.x gł.x wys.: 585x610x825

wypOsażenie: 1 kosz  na 18 naczyŃ; 1 kosz uniWersalny; 1 kosz na sztućce

ADI 084 
• całkowita wysokość otworu wsadowego (mm): 320
• wymiary kosza (mm) : 500x500
• pojemność zbiornika (l): 26
• pojemność bojlera (l): 5,5
• moc grzałek zbiornika (kW): 2,5
• moc grzałek bojlera (kW): 4,5
• moc pompy myjącej (kW): 0,4
• moc całkowita urządzenia (kW): 4,9
• ilość cykli: 3
• czas trwania cyklu zmywania (sek.): 120/180 + ∞
• napięcie (V): 400V 3+n ~ 50hz
• zużycie wody (l): 2,5

• panel elektroniczny
•  wymiary (mm) szer.x gł.x wys.: 585x610x825

wypOsażenie: 1 kosz na 18 naczyŃ; 1 kosz uniWersalny; 1 kosz na sztućce
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ADN 408/2
• całkowita wysokość otworu wsadowego (mm): 320
• wymiary kosza (mm): 500x500
• pojemność zbiornika (l): 26
• pojemność bojlera (l): 5,5
• moc grzałek zbiornika (kW): 2,5
• moc grzałek bojlera (kW): 4,5
• moc pompy myjącej (kW): 0,4
• moc całkowita urządzenia (kW): 4,9
• ilość cykli: 1
• czas trwania cyklu zmywania (sek.): 120
• napięcie (V): 400V 3+n ~ 50hz
• zużycie wody (l): 2,5
• automatyczne płukanie gorącą wodą

• wymiary (mm) szer.x gł.x wys.: 585x610x825

wypOsażenie: 1 kosz na 18 naczyŃ; 1 kosz uniWersalny; 1 kosz na sztućce

ADN 409* wypOsażenie: 2 kosze na szklanki; 1 kosz na sztućce; 1 stelaż na 15 spodkóW

ADN 408/3 
• całkowita wysokość otworu wsadowego (mm): 320
• wymiary kosza (mm): 500x500
• pojemność zbiornika (l): 26
• pojemność bojlera (l): 5,5
• moc grzałek zbiornika (kW): 2,5
• moc grzałek bojlera (kW): 4,5
• moc pompy myjącej (kW): 0,4
• moc całkowita urządzenia (kW): 4,9
• ilość cykli: 1 
• czas trwania cyklu zmywania (sek.): 120
• napięcie (V): 400V 3+n ~ 50hz
• zużycie wody (l): 2,5 

• automatyczne płukanie gorącą wodą
• podwójny system filtrowania
• dozownik płynu myjącego
•  wymiary (mm) szer.x gł.x wys.: 585x610x825

wypOsażenie: 2 kosze na szklanki; 1 kosz na sztućce; 1 stelaż na 15 spodkóW

ZMYWARKI DO NACZYŃ

• całkowita wysokość otworu wsadowego (mm): 320
• wymiary kosza (mm): 500x500
• pojemność zbiornika (l): 26
• pojemność bojlera (l): 5,5
• moc grzałek zbiornika (kW): 2,5
• moc grzałek bojlera (kW): 3,5
• moc pompy myjącej (kW): 0,4
• moc całkowita urządzenia (kW): 3,9
• ilość cykli: 1 
• czas trwania cyklu zmywania (sek.): 120
• napięcie (V): 230V~ 50hz
• zużycie wody (l): 2,5 

• automatyczne płukanie gorącą wodą
• zintegrowana pompa spustowa
• podwójny system filtrowania
•  wymiary (mm) szer.x gł.x wys.: 585x610x825

* adn 409/1, napięcie 400V 3+n ~ 50hz
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ZMYWARKI DO NACZYŃ
AKCESORIA I ŚRODKI CZYSZCZĄCE

model ADN 426 ADN 427 AGS
105

AGS
134

AGS
135

AGS
150

AGS
169

AGS
171

AGS
173

AGS
176

adi 084          

adn 408/2          

adn 408/3          

adn 409          

 - tak, dostępne na zamówienie.

ags 105
podwójny kosz na sztućce  
100x110x150 mm

ags 427
podstawa inox pod zmywarkę 500 mm  
(dla zmywarek ładowanych od przodu 585x610 mm)

ags 176
kosz na sztućce  
500x500x130 mm

ags 134 manualny zmiękczacz wody o pojemności 12 litrów

ags 171
kosz na 12 naczyń  
500x500x130 mm

ags 135 automatyczny zmiękczacz wody o pojemności 12 litrów

ags 173
kosz na 18 naczyń  
500x500x130 mm

ags 150 zewnętrzna pompa płucząca

adn 426
kosz otwarty  
500x500x130 mm

ags 169 zestaw pompy detergentu

pdz 510 n 
kOd 12nc 488899910021
kOd ean 8015250154320

płyn nabłyszczający 
do zmyWarek profesjonalnych

pdz 510 s 
kOd 12nc 488899910020
kOd ean 8015250154313

płyn do mycia naczyŃ szklanych
W zmyWarkach profesjonalnych

pdz 510
kOd 12nc 488899910019
kOd ean 8015250154306

płyn do mycia naczyŃ 
W zmyWarkach profesjonalnych

Środki czyszczące Wpro professional 
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ZMYWARKA KAPTUROWA

AGB 668/WP

• całkowita wysokość otworu wsadowego (mm):  365
• wymiary kosza (mm): 500x500
• pojemność zbiornika (l): 25
• pojemność bojlera (l): 7
• moc grzałek zbiornika (kW): 3
• moc grzałek bojlera (kW): 6
• moc pompy myjącej (kW): 0,75
• moc całkowita urządzenia (kW): 6,75
• ilość cykli: 2
• czas trwania cyklu zmywania (sek.): 60/120
• napięcie (V): 400V 3+n ~ 50hz
• zużycie wody (l): 3
• panel elektromechaniczny
• wymiary (mm) szer.x gł.x wys.: 655x770x1505

wypOsażenie: 1 kosz na 18 naczyŃ; 1 kosz uniWersalny; 1 kosz na sztućce
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ZMYWARKA KAPTUROWA
AKCESORIA I ŚRODKI CZYSZCZĄCE

ags 109 kosz na sztućce z uchwytem 250x150x130 mm

ags 176 kosz na sztućce 500x500x130 mm

ags 171 kosz na 12 naczyń 500x500x130 mm

ags 173 kosz na 18 naczyń 500x500x130 mm

adn 426 kosz otwarty 500x500x130 mm

ags 136 dostawka dwunożna z półką 630x520x865 mm

ags 137 dostawka dwunożna z półką 1000x520x865 mm

ags 140
stół do zmywania wstępnego, prawostronny, 
1200x700x865 mm, bez otworu

ags 141
stół do zmywania wstępnego, lewostronny, 
1200x700x865 mm, bez otworu

ags 143
stół do zmywania wstępnego, prawostronny, 
1200x700x865 mm, z otworem

ags 144
stół do zmywania wstępnego, lewostronny, 
1200x700x865, z otworem

adn 413
stół do zmywania wstępnego, lewostronny, 
1200x700x865 mm, bez otworu

ags 146 końcówka prysznicowa do zmywania

ags 150 zewnętrzna pompa płucząca

ags 169 zestaw pompy detergentu

pdz 510 n 
kOd 12nc 488899910021
kOd ean 8015250154320

pdz 510 s 
kOd 12nc 488899910020
kOd ean 8015250154313

pdz 510
kOd 12nc 488899910019
kOd ean 8015250154306

płyn nabłyszczający 
do zmyWarek profesjonalnych

płyn do mycia naczyŃ szklanych
W zmyWarkach profesjonalnych

płyn do mycia naczyŃ 
W zmyWarkach profesjonalnych

Środki czyszczące Wpro professional 

model ADN 
413

ADN 
426

AGS 
109

AGS 
136

AGS 
137

AGS 
140

AGS 
141

AGS 
143

AGS 
144

AGS 
146

AGS 
150

AGS 
169

AGS 
171

AGS 
173

AGS 
176

agb 668/Wp                

 - tak, dostępne na zamówienie.
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CHŁODNICTWO  
PÓŁPROFESJONALNE

w prOfesjOnalnej kuchni O wysOkim standardzie niezawOdnOść przechOwywania prOduktów w warunkach 

chłOdniczych ma pOdstawOwe znaczenie. urządzenia chłOdnicze whirlpOOl tO dbałOść O ekOlOgiĘ, łatwOść 

w użyciu, OszczĘdnOść energii Oraz bezpieczeństwO.

oferta urządzeń chłodniczych firmy Whirlpool obejmuje półprofesjonalne szafy chłodnicze i mroźnicze,  witryny oraz kostkarki do lodu. 

solidność, łatwość obsługi i funkcjonalność czynią z tych produktów idealne rozwiązanie dla każdej profesjonalnej kuchni.

szafy chłOdnicze i mrOźnicze – charakterystyka:

• technologia szósty zmysł (6th sense)

• wyświetlacz cyfrowy

• inteligentne rozmrażanie

• system wentylacji - mechaniczny

• filtr antybakteryjny

• automatyczny system odparowywania wody

• kompresor o wysokiej wydajności

• możliwość dwustronnego montażu drzwi

• regulowane nóżki

witryny chłOdnicze posiadają:

• automatyczne rozmrażanie

• system wentylacji

• wewnętrzne oświetlenie led

• automatyczny system odparowywania wody

• regulowane nóżki

kOstkarki dO lOdu

kostkarki do lodu firmy Whirlpool są to solidne urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej, a jednocześnie łatwe w obsłudze. specjalny proces 

wytwarzania kostek lodu umożliwia eliminację pęcherzyków powietrza, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie lodu o dużej przejrzystości.
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ADN 202/1 
• kolor: biały
• pojemność całkowita (litry): 290 
• wymiary półek (mm): 525x360
• ilość półek: 5 
• ilość komór: 1
• ilość drzwi: 1
• czynnik chłodniczy: r600a
• zakres temperatur: 0 ºc +10 ºc 
• moc (kW): 0,20
• napięcie (V): 230V/50hz

• termometr analogowy
• manualny panel sterowania
• wbudowany zamek w drzwiach
•  wymiary zewnętrzne (mm)szer.x gł.x wys.: 

600x600x1450

ADN 203/1
• kolor: biały
• pojemność całkowita (litry): 350 
• wymiary półek (mm): 525x360
• ilość półek: 6 
• ilość komór: 1
• ilość drzwi: 1
• czynnik chłodniczy: r600a
• zakres temperatur: 0 ºc +10 ºc 
• moc (kW): 0,23
• napięcie (V): 230V/50hz

• termometr analogowy
• manualny panel sterowania
• wbudowany zamek w drzwiach
•  wymiary zewnętrzne (mm)szer.x gł.x wys.: 

600x600x1730

witryna chłOdnicza

witryna chłOdnicza
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ADN 221 

• kolor: biały
• pojemność całkowita (litry): 480
• ilość półek: 5
• ilość komór: 1 
• ilość drzwi: 1 
• czynnik chłodniczy: r600a
• zakres temperatur: +2 ºc +14 ºc 
• moc (kW): 0,25
• napięcie (V): 230V/50hz
• termometr analogowy
• manualny panel sterowania
• wbudowany zamek w drzwiach
• wymiary zewnętrzne (mm) szer.x gł.x wys.: 600x685x2025

CHŁODNICTWO  
PÓŁPROFESJONALNE

witryna chłOdnicza

ADN 230/1
• kolor: biały
• pojemność całkowita (litry): 350
• ilość półek: 6
• ilość komór: 1 
• ilość drzwi: 2 
• czynnik chłodniczy: r600a
• zakres temperatur: 0 ºc +10 ºc 
• moc (kW): 0,23
• napięcie (V): 230V/50hz

• termometr analogowy 
• manualny panel sterowania
• wbudowany zamek w drzwiach
•  wymiary zewnętrzne (mm) szer.x gł.x wys.: 

600x600x1730

witryna chłOdnicza
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ACO 050
• kolor: biały 
• pojemność całkowita (litry): 376
• ilość półek: 7
• wymiary półek (mm): 400x510
• ilość komór: 1
• ilość drzwi: 1
• czynnik chłodniczy: r600a
• zakres temperatur: +3 ºc +8 ºc 
• moc (kW): 0,15 
• napięcie (V): 230V/50hz
• elektroniczny panel sterowania
• wymiary zewnętrzne (mm)szer.x gł.x wys.: 625x596x1790 

ACO 055

ACO 054   
• kolor: biały 
• pojemność całkowita (litry): 266
• ilość półek: 7 (5 szuflad + 2 klapy)
• wymiary półek (mm): 400x510
• ilość komór: 1
• ilość drzwi: 1
• czynnik chłodniczy: r600a
• zakres temperatur: -25 ºc -18 ºc 
• moc (kW): 0,10 
• napięcie (V): 230V/50hz
• elektroniczny panel sterowania
• wymiary zewnętrzne (mm)szer.x gł.x wys.: 625x596x1790 

• kolor: biały 
• pojemność całkowita (litry): 266
• ilość półek: 7
• wymiary półek (mm): 400x510
• ilość komór: 1
• ilość drzwi: 1
• czynnik chłodniczy: r600a
• zakres temperatur: -25 ºc -18 ºc 
• moc (kW): 0,10 
• napięcie (V): 230V/50hz
• elektroniczny panel sterowania
• wymiary zewnętrzne (mm)szer.x gł.x wys.: 625x596x1790 

szafa mrOźnicza

szafa chłOdnicza

szafa mrOźnicza



18

CHŁODNICTWO  
PÓŁPROFESJONALNE

AGB 022
• ilość kg produkowanego lodu/24h: 24
• pojemność zbiornika na lód (kg): 10
• kształt lodu: sześciany
• czynnik chłodniczy: r134a
• moc (kW): 0,21
• napięcie (V): 230V/50hz
• chłodzenie powietrzem
• parownik statyczny
• rozmrażanie gazowe 
• wykonana ze stali nierdzewnej aisi 304
• wymiary zewnętrzne (mm) szer.x gł.x wys.: 555x535x590

kOstkarka dO lOdu

AGB 024
• ilość kg produkowanego lodu/24h: 40
• pojemność zbiornika na lód (kg): 20
• kształt lodu: sześciany
• czynnik chłodniczy: r134a
• moc (kW): 0,34
• napięcie (V): 230V/50hz
• chłodzenie powietrzem
• parownik statyczny
• rozmrażanie gazowe 
• wymiary zewnętrzne (mm) szer.x gł.x wys.: 556x535x850

kOstkarka dO lOdu
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PÓŁPROFESJONALNE  
PRALKI I SUSZARKI

linia półprOfesjOnalnych urządzeń pralniczych whirlpOOl tO zaawansOwane technOlOgicznie prOdukty, 

Odznaczające siĘ dOskOnałą jakOścią i trwałOścią. urządzenia pralnicze whirlpOOl tO dbałOść O ekOlOgiĘ, 

łatwOść w użyciu, OszczĘdnOść energii Oraz bezpieczeństwO.

Półprofesjonalne pralki i suszarki są urządzeniami niezawodnymi oraz stanowią idealne rozwiązanie w warunkach półprofesjonalnych 

(np.  w małych firmach), zapewniając doskonałe rezultaty pracy.
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AWM 9200/WH

AWZ 8000/PRO

AWM 8100/PRO

PÓŁPROFESJONALNE  
PRALKI I SUSZARKI

• technologia szósty zmysł (6th sense)
• system aquastop
•  nowoczesny silnik cim 

(oszczędność energii, niższy poziom hałasu, większa niezawodność,  
większa efektywność wirowania)

• podłączenie do ciepłej i zimnej wody
• funkcja opóźnienia uruchomienia

• pojemność [kg]: 10
• liczba programów: 15
• średnica bębna [mm]: 550
• głębokość bębna [mm]: 345
• faktor g: 300

• prędkość obrotowa [obr./min.]: 1000
• moc całkowita [kW]: 2
• napięcie [V]: 230V / 50hz
• sterowanie elektroniczne
• wymiary szer.x gł.x wys. [mm]: 686x785x965

• technologia szósty zmysł (6th sense)
• system aquastop
•  nowoczesny silnik cim 

(oszczędność energii, niższy poziom hałasu, większa niezawodność,  
większa efektywność wirowania)

• podłączenie do ciepłej i zimnej wody
• funkcja opóźnienia uruchomienia

• pojemność [kg]: 8
• liczba programów: 14
• średnica bębna [mm]: 490
• głębokość bębna [mm]: 350
• faktor g: 395

• prędkość obrotowa [obr./min.]: 1200
• moc całkowita [kW]: 2,3
• napięcie [V]: 230V / 50hz
• sterowanie elektroniczne
• wymiary szer.x gł.x wys. [mm]: 595x600x850

• technologia szósty zmysł (6th sense)
• suszarka z systemem napowietrzania
• bęben z systemem autorewersu
• czujnik wilgotności
• funkcja opóźnienia uruchomienia

• technologia napowietrzana
• pojemność [kg]: 8
• liczba programów: 8
• średnica bębna [mm]: 576
• głębokość bębna [mm]: 452

• prędkość obrotowa [obr./min.]: 54
• moc całkowita [kW]: 2,9
• napięcie [V]: 230V / 50hz
• sterowanie elektroniczne
• wymiary szer.x gł.x wys. [mm]: 600x596x855

suszarka elektryczna 8 kg

pralka 8 kg

pralka 10 kg
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3LCED9100WQ

3LCHW9100WQ

• Oszczędność czasu: 38 minut na cykl
• Duże drzwi
• Kąt otwarcia drzwi 135º
• Tylna listwa
• Antybakteryjna uszczelka drzwi
• Brak elementu grzewczego

• pojemność [kg]: 9
• liczba programów: 6
• średnica bębna [mm]: 667
• głębokość bębna [mm]: 370
• faktor G: 306

• prędkość obrotowa [obr./min.]: 1000
• moc całkowita [kW]: 0,5
• napięcie [V]: 230V / 50Hz
• sterowanie elektroniczne
• wymiary szer.x gł.x wys. [mm]: 686x730x997

• Oszczędność czasu: 45 minut na cykl
• Łatwa w obsłudze: 3 programy
• Duże drzwi
• Kąt otwarcia drzwi 135º
• Tylna listwa
• Bęben z blachy malowanej proszkowo (delikatniejszy dla tkanin)
• System stopniowego zwiększania prędkości obrotowej bębna
• Odprowadzanie spalin na zewnątrz

• technologia napowietrzana
• pojemność [kg]: 9
• liczba programów: 3
• średnica bębna [mm]: 667
• głębokość bębna [mm]: 600

• prędkość obrotowa [obr./min.]: 49
• moc całkowita [kW]: 4,6
• napięcie [V]: 230V / 50Hz
• sterowanie elektroniczne
• wymiary szer.x gł.x wys. [mm]: 686x734x997

suszarka elektryczna 9 kg

pralka 9 kg
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PIECE KONWEKCYJNO - PAROWE
LINIA PRO-LINE

linia pieców prO-line to zaaWansoWane technologicznie urządzenia Wyposażone W intuicyjne systemy sterujące 

oraz bardzo solidną konstrukcję. dostępne W piecach cykle  (konWekcja, para, cykl mieszany z Wtryskiem gorącego 

poWietrza) gWarantują doskonałe efekty pieczenia podczas przygotoWyWania mięs, drobiu, ryb, WarzyW, a także pizzy, 

chleba i ciast.

piece prO - line – charakterystyka:

• cykle pieczenia: konwekcja, para, cykl mieszany z wtryskiem gorącego powietrza

• uszczelka drzwi wykonana z gumy silikonowej, odpornej na wysokie temperatury i zużycie

• automatyczny system mycia komory gotowania (w modelach programowalnych)

• standardowy zawór spustowy komory pieca

• oświetlenie komory gotowania

• stal nierdzewna aisi 304

• standardowy zbiornik na skropliny pod szklanymi drzwiami i pod komorą pieca (w modelach programowalnych)

• łatwy w obsłudze panel sterowania (w modelach programowalnych)

•  pokrętło programatora z opcjami do wyboru: gorące powietrze + wilgoć/para + czas, pozwala automatycznie kontrolować parametry 

gotowania przy pomocy sondy rdzenia z systemem delta t (tylko w modelach programowalnych)
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piece analOgOwe

• modele elektryczne i gazowe

•  dostępne cykle: konwekcja z funkcją ręcznego sterowania poziomem 

wilgotności w komorze gotowania oraz konwekcja + para

• funkcja chłodzenia (tylko w piecach z cyklem konwekcja + para)

• możliwość przełożenia drzwi pieca na drugą stronę

•  panele boczne z prowadnicami tac na różnych wysokościach 

(rozstaw 75 mm) – możliwość łatwego demontażu paneli na 

potrzeby czyszczenia

• ręczny system mycia komory gotowania

•  zestaw z sondą rdzenia (opcję tę należy wybrać w momencie 

składania zamówienia).

AFO 631
• typ pieca: konwekcja + nawilżacz
• rodzaj zasilania: elektryczne
• panel sterowania: analogowy
• ilość poziomów pieczenia: 7
• gn (en): 1/1 (400x600)
• sugerowana ilość posiłków: 100
• odległość między poziomami pieczenia (mm): 75
• oświetlenie komory gotowania
• moc wyjściowa urządzenia (kW): 9,3
• napięcie (V): 400V 3+n/50hz
• wymiary (mm) szer.xgł.xwys.: 920x760x850

wypOsażenie: taca gn 1/1 chromoWana, 1 szt. (afo 650/1)

AFO 632
• typ pieca: konwekcja + nawilżacz
• rodzaj zasilania: elektryczne
• panel sterowania: analogowy
• ilość poziomów pieczenia: 10
• gn (en): 1/1 (400x600)
• sugerowana ilość posiłków: 140
• odległość między poziomami pieczenia (mm): 75
• oświetlenie komory gotowania
• moc wyjściowa urządzenia (kW): 13,9
• napięcie (V): 400V 3+n/50hz
• wymiary (mm) szer.xgł.xwys.: 920x760x1075

wypOsażenie: taca gn 1/1 chromoWana, 1 szt. (afo 650/1)

piece elektryczne, analOgOwy panel sterOwania
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PIECE KONWEKCYJNO - PAROWE
LINIA PRO-LINE

AFO 634**
• typ pieca: konwekcyjno-parowy*
• wtrysk bezpośredni
• rodzaj zasilania: elektryczne
• panel sterowania: analogowy
• ilość poziomów pieczenia: 7
• gn (en): 1/1 (400x600)
• sugerowana ilość posiłków: 100
• odległość między poziomami pieczenia (mm): 75
• oświetlenie komory gotowania
• moc wyjściowa urządzenia (kW): 9,3
• napięcie (V): 400V 3+n/50hz
• wymiary (mm) szer.xgł.xwys.: 920x760x850

 wypOsażenie: taca gn 1/1 chromoWana, 1 szt. (afo 650/1)

AFO 635
• typ pieca: konwekcyjno-parowy*
• wtrysk bezpośredni
• rodzaj zasilania: elektryczn
• panel sterowania: analogowy
• ilość poziomów pieczenia: 10
• gn (en): 1/1 (400x600)
• sugerowana ilość posiłków: 140
• odległość między poziomami pieczenia (mm): 75
• oświetlenie komory gotowania
• moc wyjściowa urządzenia (kW): 13,9
• napięcie (V): 400V 3+n/50hz
• wymiary (mm) szer.xgł.xwys.: 920x760x1075

wypOsażenie: taca gn 1/1 chromoWana, 1 szt. (afo 650/1)

*cykl mieszany z bezpośrednim wtryskiem pary
**afo 634/1, napięcie 230V

piece elektryczne, analOgOwy panel sterOwania
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AFO 637
• typ pieca: konwekcyjno-parowy*
• wtrysk bezpośredni
• rodzaj zasilania: gazowe
• panel sterowania: analogowy
• ilość poziomów pieczenia: 7
• gn (en): 1/1 (400x600)
• sugerowana ilość posiłków: 100
• odległość między poziomami pieczenia (mm): 75
• oświetlenie komory gotowania
• moc wyjściowa urządzenia (kW): 1
• moc wyjściowa gazu (kcal/h): 15
• napięcie (V): 230V / 50hz
• wymiary (mm) szer.xgł.xwys.: 920x820x905

wypOsażenie:  taca gn 1/1 chromoWana, 1 szt. (afo 650/1)

piece gazOwe, analOgOwy panel sterOwania

AFO 638
• typ pieca: konwekcyjno-parowy*
• wtrysk bezpośredni
• rodzaj zasilania: gazowe
• panel sterowania: analogowy
• ilość poziomów pieczenia: 10
• gn (en): 1/1 (400x600)
• sugerowana ilość posiłków: 140
• odległość między poziomami pieczenia (mm): 75
• oświetlenie komory gotowania
• moc wyjściowa urządzenia (kW): 1,5
• moc wyjściowa gazu (kcal/h): 20
• napięcie (V): 230V / 50hz
• wymiary (mm) szer.xgł.xwys.: 920x820x1130

*cykl mieszany z bezpośrednim wtryskiem pary

źródła gazu: 
- gaz ziemny (g20-g25), 
- gaz płynny (g30-g31)

należy wybrać typ gazu przy składaniu zamówienia. istnieje możliwość przełączenia 
urządzenia na inny typ gazu. W tym celu należy skontaktować się z autoryzowanym 
serwisem Whirlpool.
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piece prOgramOwalne

• modele elektryczne i gazowe

• cyfrowy panel sterowania

• 200 edytowalnych programów, 4-fazowe cykle pieczenia

• sonda rdzenia w zestawie z piecem

• system delta t (Δt°)

• funkcja wstępnego nagrzewania pieca

• funkcja chłodzenia

• funkcja opóźnienia czasu pieczenia

• dwie prędkości wentylatora

• możliwość przełożenia drzwi na drugą stronę

• automatyczny system mycia komory gotowania

•  możliwość zastosowania ręcznego systemu mycia komory gotowania

•  panele boczne z prowadnicami tac na różnych wysokościach 

(rozstaw 70 mm) – możliwość łatwego demontażu paneli 

na potrzeby czyszczenia

• złącze usb

• haccp

PIECE KONWEKCYJNO - PAROWE
LINIA PRO-LINE

piece elektryczne, elektrOniczny panel sterOwania

AFO 640 
• typ pieca: konwekcyjno-parowy*
• wtrysk bezpośredni
• rodzaj zasilania: elektryczne
• panel sterowania: elektroniczny
• ilość poziomów pieczenia: 6
• gn (en): 1/1 (400x600)
• sugerowana ilość posiłków: 85
• odległość między poziomami pieczenia (mm): 70
• oświetlenie komory gotowania
• automatyczny system mycia komory gotowania
• sonda rdzenia + delta t
• moc wyjściowa urządzenia (kW): 9,4
• napięcie (V): 400V 3+n/50hz
• wymiary (mm) szer.xgł.xwys.: 820x830x690

wypOsażenie: taca gn 1/1, 2 szt. (afo 650)

AFO 641 
• typ pieca: konwekcyjno-parowy*
• wtrysk bezpośredni
• rodzaj zasilania:  elektryczne
• panel sterowania: elektroniczny
• ilość poziomów pieczenia: 10
• gn (en): 1/1 (400x600)
• sugerowana ilość posiłków: 140
• odległość między poziomami pieczenia (mm): 70
• oświetlenie komory gotowania
• automatyczny system mycia komory gotowania
• sonda rdzenia + delta t
• moc wyjściowa urządzenia (kW): 18,6
• napięcie (V): 400V 3+n/50hz
• wymiary (mm) szer.xgł.xwys.: 820x830x970

wypOsażenie: taca gn 1/1, 3 szt. (afo 650)

*cykl mieszany z bezpośrednim wtryskiem pary



27

piece gazOwe, elektrOniczny panel sterOwania

AFO 644 
• typ pieca: konwekcyjno-parowy*
• wtrysk bezpośredni
• rodzaj zasilania: gazowe
• panel sterowania: elektroniczny
• ilość poziomów pieczenia: 6
• gn (en): 1/1 (400x600)
• sugerowana ilość posiłków: 85
• odległość między poziomami pieczenia (mm): 70
• oświetlenie komory gotowania
• automatyczny system mycia komory gotowania
• sonda rdzenia + delta t
• moc wyjściowa urządzenia (kW): 0,6
• moc wyjściowa gazu (kcal/h): 13,5
• napięcie (V): 230V / 50hz
• wymiary (mm) szer.xgł.xwys.: 820x830x750

wypOsażenie: taca gn 1/1, 2 szt. (afo 650)

AFO 645
• typ pieca: konwekcyjno-parowy*
• wtrysk bezpośredni
• rodzaj zasilania: gazowe
• panel sterowania: elektroniczny
• ilość poziomów pieczenia: 10
• gn (en): 1/1 (400x600)
• sugerowana ilość posiłków: 140
• odległość między poziomami pieczenia (mm): 70
• oświetlenie komory gotowania
• automatyczny system mycia komory gotowania
• sonda rdzenia + delta t
• moc wyjściowa urządzenia (kW): 1
• moc wyjściowa gazu (kcal/h): 20
• napięcie (V): 230V / 50hz
• wymiary (mm) szer.xgł.xwys.: 820x830x1030

wypOsażenie: taca gn 1/1, 3 szt. (afo 650)

*cykl mieszany z bezpośrednim wtryskiem pary

źródła gazu: 
- gaz ziemny (g20-g25), 
- gaz płynny (g30-g31)

należy wybrać typ gazu przy składaniu zamówienia. istnieje możliwość przełączenia 
urządzenia na inny typ gazu. W tym celu należy skontaktować się z autoryzowanym 
serwisem Whirlpool.
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PIECE KONWEKCYJNO - PAROWE
 LINIA PRO-LINE - PANELE STEROWANIA

piece elektryczne 
analOgOwy panel sterOwania 
- kOnwekcja + nawilżanie

AFO 631, AFO 632

ALARM

PODŁĄCZENIE SONDY RDZENIA

TERMOSTAT ELEKTRONICZNY

PIEC WŁĄCZONY

GRZAŁKI PIECA WŁĄCZONE

TEMPERATURA

CZAS GOTOWANIA

RĘCZNE ZWIĘKSZENIE POZIOMU WILGOTNOŚCI

URUCHOMIENIE WENTYLATORA: GOTOWANIE NA SUCHO

ALARM TERMOSTATU ZABEZPIECZAJĄCEGO

ANALOGIC ELECTRIC AND GAS
Convection + Humidifier

ALARM

PODŁĄCZENIE SONDY RDZENIA

TERMOSTAT ELEKTRONICZNY

PIEC WŁĄCZONY

GRZAŁKI PIECA WŁĄCZONE

ON/OFF

KONWEKCJA

KONWEKCJA/PARA

CHŁODZENIE

PARA

ALARM TERMOSTATU ZABEZPIECZAJĄCEGO 

ANALOGIC ELECTRIC AND GAS 
Direct Steam

TEMPERATURA

CZAS PIECZENIA

RĘCZNE ZWIĘKSZENIE POZIOMU WILGOTNOŚCI

URUCHOMIENIE WENTYLATORA: GOTOWANIE NA SUCHO

AFO 634, AFO635, AFO 637, AFO 638

piece elektryczne 
analOgOwy panel sterOwania 
- cykl mieszany z bezpOśrednim wtryskiem pary

piece elektryczne i gazOwe
prOgramOwalne

AFO 640, AFO 641, AFO 644, AFO 645

ON/OFF

START-STOP/PAUZA

MAŁA PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA

CZAS PIECZENIA / WSTĘPNE NAGRZEWANIE

SONDA RDZENIA

TEMPERATURA W KOMORZE GOTOWANIA / OPÓŹNIENIE CZASU PIECZENIA

SYSTEM DELTA T (ΔT°)

POZIOM WILGOTNOŚCI W PIECU

FAZY PIECZENIA

SKASUJ / WSTECZ

MENU / ZAPISZ PRZEPIS

POTWIERDŹ

WYBÓR

RĘCZNE OBNIŻENIE POZIOMU WILGOTNOŚCI

RĘCZNE OBNIŻENIE POZIOMU WILGOTNOŚCI

CYKL CZYSZCZENIA KOMORY GOTOWANIA 

piec Włączony

alarm termostatu zabezpieczającego

grzałki pieca Włączone

on/off

konWekcja

para

konWekcja/para

chłodzenie

temperatura

czas pieczenia

ręczne zWiększenie poziomu WilgotnoŚci

uruchomienie Wentylatora: gotoWanie na sucho

podłączenie sondy rdzenia

termostat elektroniczny

piec Włączony

alarm termostatu zabezpieczającego

grzałki pieca Włączone

temperatura

czas pieczenia

ręczne zWiększenie poziomu WilgotnoŚci

uruchomienie Wentylatora: gotoWanie na sucho

podłączenie sondy rdzenia

termostat elektroniczny

on/off

start-stop/pauza

mała prędkoŚć Wentylatora

czas pieczenia / Wstępne nagrzeWanie

sonda rdzenia

temperatura W komorze gotoWania / opóŹnienie czasu pieczenia

system delta t (Δt°)

poziom WilgotnoŚci W komorze gotoWania

fazy pieczenia

skasuj / Wstecz

menu / zapisz przepis

potWierdŹ

Wybór

ręczne obniżenie poziomu WilgotnoŚci

ręczne zWiększenie poziomu WilgotnoŚci

cykl czyszczenia komory gotoWania 
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PIECE KONWEKCYJNO - PAROWE
LINIA PRO - LINE AKCESORIA I ŚRODKI CZYSZCZĄCE

AKCESORIA Piec analogowy Piec programowalny

afo 612 spryskiwacz ręczny  

afo 650
taca gn 1/1 ze stali nierdzewnej 

(inox)
 

afo 650/1 taca gn 1/1 chromowana  

afo 651 taca aluminiowa 600x400  

afo 652
ruszt gn 1/1 ze stali nierdzewnej 

do wypieku drobiu
Wymiary: 325x530x151 mm

 

afo 653
ruszt gn 1/1 ze stali nierdzewnej 

do wypieku drobiu
Wymiary: 325x530x256 mm

 

afo 654 płyta gładka gn 1/1  

afo  655 stojak z prowadnicami 5, 7 poziomów

afo 656 stojak z prowadnicami 10 poziomów

afo 657 stojak z prowadnicami 6 poziomów

afo 658 stojak z prowadnicami 10 poziomów

 - tak, dostępne na zamówienie.
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AKCESORIA Piec analogowy Piec programowalny

afo 659
okap wentylacyjny z kondensa-

torem pary


afo 660
okap wentylacyjny z kondensa-

torem pary
6, 10 poziomów

afo 662 okap wentylacyjny 

afo 663 stojak (piece programowalne) 

afo 664 stojak (piece analogowe) 

afo 665
podstawa pod piec  
(piece analogowe)



afo 666
podstawa pod piec, wys. 970 mm 

(piece programowalne) 

afo 667
podstawa pod piec, wys. 760 mm 

(piece programowalne) 

afo 668
szafka podgrzewająca 
(piece programowalne) 

afo 669 Wózek na tace gn 

 - tak, dostępne na zamówienie.

PIECE KONWEKCYJNO - PAROWE
LINIA PRO - LINE AKCESORIA I ŚRODKI CZYSZCZĄCE
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AKCESORIA Piec analogowy Piec programowalny

afo 670 Wózek na ciasta 

afo 671
filtr tłuszczu  

(piece programowalne)


afo 672
filtr tłuszczu  

(piece analogowe)


opcja zestaw usb

opcję należy wybrać
w momencie

składania
zamówienia.

opcję należy wybrać
w momencie

składania
zamówienia.

opcja haccp

opcję należy wybrać
w momencie

składania
zamówienia.

opcję należy wybrać
w momencie

składania
zamówienia.

opcja
zestaw do przełożenia drzwi na 

drugą stronę

opcję należy wybrać
w momencie

składania
zamówienia.

opcję należy wybrać
w momencie

składania
zamówienia.

opcja sonda rdzenia

opcję należy wybrać
w momencie

składania
zamówienia.

opcję należy wybrać
w momencie

składania
zamówienia.

 
 - tak, dostępne na zamówienie.

pdp 505 
kOd 12nc 488899910023
kOd ean 8015250154344

pdp 610 hd 
kOd 12nc 488899910022
kOd ean 8015250154337

płyn płuczący do piecóW 
konWekcyjno-paroWych

preparat do usuWania tłuszczu 
W piecach konWekcyjno-paroWych

Środki czyszczące Wpro professional 
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PIECE POMOCNICZE

piece pOmOcnicze– charakterystyka:

• cykle pieczenia: konwekcja, bezpośredni wtrysk pary

• łatwa w czyszczeniu komora gotowania

• sterowanie elektroniczne z cyfrowym wyświetlaczem

• 20 programów

• 3 fazy gotowania

• automatyczna zmiana kierunku obrotów wentylatora

• oświetlenie komory gotowania

• uszczelki na wcisk na komorze gotowania

• podwójne szklane drzwi

piece pOmOcnicze firmy Whirlpool to funkcjonalne urządzenia o Wysokiej jakoŚci. charakteryzują się one nieWielkimi 

Wymiarami, dzięki czemu można je ustaWiać W doWolnym miejscu. piece pomocnicze Whirlpool to urządzenia trWałe 

i  niezaWodne, doskonale nadają się do baróW szybkiej obsługi czy pubóW.
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AFO 607
• rodzaj zasilania elektryczne 
• ilość poziomów: 5
• odległość między poziomami pieczenia [mm]: 75
• gn:  2/3 i 440x345 mm
• ilość programów: 20
• technologia pary: cykl mieszany z bezpośrednim wtryskiem pary
• panel sterowania: elektroniczny
• sugerowana ilość posiłków: 40
• moc urządzenia (kW): 3
• napięcie (V): 230V / 50hz
• rura spustowa
• regulacja poziomu wilgotności
• wymiary (mm) szer.x gł.x wys.: 620x630x650

wypOsażenie:  taca chromoWana gn 2/3, 1 szt.

AFO 605
• rodzaj zasilania elektryczne 
• ilość poziomów: 5
• odległość między poziomami pieczenia [mm]: 75
• gn:  1/1 i 600x400 mm
• ilość programów: 20
• technologia pary: cykl mieszany z bezpośrednim wtryskiem pary
• panel sterowania: elektroniczny
• sugerowana ilość posiłków: 70
• moc urządzenia (kW): 6
• napięcie (V): 400V + 3n / 50hz
• rura spustowa
• regulacja poziomu wilgotności
• wymiary (mm) szer.x gł.x wys.: 780x680x650

wypOsażenie:  taca gn 1/1 chromoWana, 1 szt. (afo 650/1)
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PIECE POMOCNICZE
AKCESORIA

AKCESORIA

afo 611 podstawa do pieców gn 2/3 i 440x345 mm

afo 610 podstawa do pieców gn 1/1 600x400 mm

afo 612 spryskiwacz ręczny

afo 613 taca aluminiowa 440x345 mm

afo 614 perforowana taca aluminiowa 440x345 mm

afo 618 Wyciąg skraplający do pieców gn 2/3 i 440x345 mm

afo 616
Wyciąg skraplający do pieców gn 1/1  

oraz z tacami do wypieków 600x400 mm

afo 650 taca gn 1/1 ze stali nierdzewnej

afo 651 taca aluminiowa 600x400

afo 652*
ruszt gn 1/1 ze stali nierdzewnej do wypieku drobiu

Wymiary: 325x530x151 mm

afo 653*
ruszt gn 1/1 ze stali nierdzewnej do wypieku drobiu

Wymiary: 325x530x256 mm

 
 - tak, dostępne na zamówienie.
*  dotyczy tylko pieca afo 605
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NOTATKI



Whirlpool polska s.a.
oddział w Warszawie

Wiśniowy business park

02-134 Warszawa, ul. 1 sierpnia 6a

e-mail: info_poland@whirlpool.com

www.whirlpool-portal.pl

infolinia:  801 900 666

Whirlpool jest zarejestrowanym znakiem towarowym Whirlpool u.s.a.


