
• „iXelium“ apdaila
• „6TH Sense“ technologija
• Didžiausias garso lygis 57 dBA
• Garso lygis (maž.–didž.): 43-57 dBA
• Oro srautas (maž.–didž.): 240, 432, Booster 779 m3/val.
• Didžiausia ištraukimo galia: 432 (m3/val.)
• Energijos klasė A++
• Ištraukimo / recirkuliacijos greitis

%Z_REQ_MAX_OUT_EXTRACTION% / 559 m3/val.
• Tęstinis greičio nustatymas
• „AirSense“
• „LightSense“
• „LightTone“
• „DimmerLight“
• „DimmerLight“
• Kvapų filtras
• „ZenMode“

„Whirlpool“ sienoje montuojamas garų rinktuvas -
WHSS 90F TS K

„Whirlpool“ sienoje montuojamo garų rinktuvo
charakteristikos: juoda spalva. Saugūs plauti indaplovėje
aliumininiai riebalų filtrai. Puikus garų ištraukimo
ventiliatorius užtikrina gaivią, neužterštą riebalais maisto
gaminimo aplinką. 60-90 cm pločio prietaisas. Išskirtinės
„6th SENSE“ jutiklio technologijos dėka dinamiškai
reguliuojamos energijos sąnaudos, priklausomai nuo
gaminamo maisto.

LED apšvietimo juosta
Kaitlentės paviršius apšviečiamas nešvaistant energijos.

AirSense
Tobulas būdas, kaip pasirūpinti, kad virtuvė kvepėtų
gaiviai ir būtų švari be jokių pastangų. Jis veikia net ir
nustojus gaminti. „AirSense“ gali aptikti ne tik
gaminant atsirandančius kvapus, bet ir kitus kvapus,
pavyzdžiui, valiklių, cigarečių dūmų ir kt. Sistema
aktyvuojama automatiškai ir pritaikomi nustatymai,
kad būtų valomas oras ir pašalinami nepageidaujami
kvapai ir nešvarumai.

ZenMode
Suteikdama idealų balansą tarp našumo ir tylos,
„Whirlpool“ „ZenMode“ užtikrina, kad gartraukis būtų
pakankamai galingas, jog oras būtų gaivus ir švarus, tuo
pat metu garantuojant tylesnę virtuvę, kurioje būtų
malonu gaminti ir bendrauti.

Booster
Gaminimas be kvapų. Šis „Whirlpool“ gartraukis
pasižymi ištraukimo spartintuvu, kuris užtikrina idealų
oro filtravimą ir kvapų ir riebalų įtraukimą.

Labai tylus veikimas
Tylus veikimas. Šis „Whirlpool“ gartraukis sukurta taip,
kad veiktų labai tyliai, kad galėtumėte mėgautis
papildoma tyla ir ramybe.

W kolekcijos estetika
Dizaino šedevras. „Whirlpool“ supranta meistriškumo ir
atidžiai ištobulintų detalių svarbą. Nesenstantis „W“
kolekcijos dizainas papildo bet kokio stiliaus virtuvę, o
derantys prietaisai puikiai įsilieja tarp kitų ir sukuria akį
traukiantį didingą vaizdą. Net ir atspindintys paviršiai
sukurti taip, kad būtų lengva valyti, taigi nebereikia
jaudintis dėl pirštų atspaudų ir dėmių. Nuo chromuoto
platinos logotipo iki dažyto stiklo ir rafinuotos metalo
juostos nuo krašto iki krašto, kiekviena detalė sukurta
taip, kad džiugintų ir leistų mėgautis visiška
„Whirlpool“ patirtimi.
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TETECHNINĖCHNINĖS SS SAAVYBĖVYBĖSS
Rankinių valdymo įtaisų tipas Jutiklinis valdymas

Automatinių valdymo įtaisų tipas -

Variklių skaičius 1

Variklių bendra galia (W) 160

Greičio nustatymų skaičius: „Booster“ funkcija Tęstinis

„Booster“ režimas Taip

Didžiausia oro ištraukimo galia (m³/val.) 779

Oro ištraukimas „Booster“ režime (m³/val.) 779

Maksimali galia recirkuliacijos režime (m³/val.) 559

„Booster“ galia recirkuliacijos režimu (m³/val.) 669

Apšvietimo valdymo tipas Tęstinis

Apšvietimo elementų skaičius 2

Naudojamų lempų tipas LED juosta

Lempų bendra galia (W) 7

Oro išleidimo angos skersmuo (mm) 150

Be grįžtamosios oro srauto sklendės Taip

Riebalų filtro medžiaga Plaunamas aliuminis

Kvapų filtras Taip

ENERENERGINĖ KGINĖ KORORTELĖTELĖ
Garso lygis mažiausiu greičiu (2010/30/ES) 43

Garso lygis didžiausiu greičiu (2010/30/ES) 57

Triukšmo lygis su spartinimo „Boost“ padėtimi (db(A) re 1 pW) 55

PPAAGRINDINĖGRINDINĖS YPS YPAATYBĖTYBĖSS
Produkto grupė Gartraukis

Korpuso spalva Juodos

Korpuso medžiaga Nerūdijantis plienas

Kamino spalva Nerūdijantis plienas

Kamino medžiaga Nerūdijantis plienas

Tipologija Montuojama prie sienos

Montavimo tipas Montuojama prie sienos

Valdymo tipas Elektroninis

Valdymo nustatymų tipas -

Dekoratyvinės plokštės variantai Neįmanoma

Variklio vieta Integruotas variklis gartraukio kamine

Veikimo režimas Konvertuojamas

Elektros jungties galia (W) 167

Srovė (A) 0,7

Įtampa (V) 220-240

Dažnis (Hz) 50/60

Maitinimo laido ilgis (cm) 150

Kištuko tipas „Schuko“

Kamino aukštis (mm) 615

Gaminio aukštis, be kamino (mm) 413

Gaminio aukštis 1100

Gaminio plotis 898

Gaminio gylis 320

Mažiausias nišos aukštis 0

Mažiausias nišos aukštis 0

Nišos gylis 0

Grynasis (neto) svoris (kg) 23.2
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