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Based on internal test when pots and trays are loaded vertically in the back of the lower rack (Status: October 2013).
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PowerClean - en patenteret teknologi
No1 til opvask af selv fastbrændt mad.1

Forskellen mellem design
		
og Absolute Design

PowerClean fjerner effektivt snavs fra gryder og
pander med et minimum forbrug af resourcer. Der
er ikke behov for opvask i hånden eller iblødsætning.
Højttryks dysser fjerner omgående selv fastbrændt mad.
Intelligente 6th SENSE sensorer registrerer hvor beskidt
opvasken er, og regulerer vandtrykket herefter.

TECHNOLOGY

Whirlpool’s nye Absolute Design bringer en
innovativ kant til er verden af opvaskemaskiner.
Den minimalistiske form, den kontrollerede
geometri og det moderne integrerede panel
skaber tilsammen et moderne look, der passer ind
i ethvert køkkenmiljø.

Mere plads.

Takket være muligheden for at stille gryder, fade og
lignende vertikalt i nederste kurv, er der nu langt mere
plads til øvrig opvask. Nu har du plads til 10 ekstra
tallerkener.2

Den nye 6TH SENSE teknologi sikrer perfekte
opvaskeresultater uden bevær, så intuitivt som
aldrig før.

Nyt indvendigt design med forbedret
kvalitet.
Nyt kvalitetsdesign med ny mørk farve og nye blanke
håndtag giver både et premium look og forbedret
ergonomi. Den forbedrede kvalitet og stabilitet opnår
du i forbindelse med isætning og udtagning af opvask
takket være de nye kurves kraftigere tråde.

Robust design
for loadability

Maximum flexibility

6TH Sense

Spar op til 50% energi, vand og tid.3
Intelligente sensorer kontrollerer vandets renhed og
tilpasser automatisk opvaskeprogrammet herefter,
hvilket sparer dig for ressourcer.
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Baseret på interne test hvor gryder og fade er isat vertikalt i den bageste nederste kurv (status: Oktober 2013).
Sammenlignet med en Whirlpool opvaskemaskine uden PowerClean med den samme gryde (H 10,5 cm, D 22 cm) og pande (H 5,5 cm, D 23,5 cm).
Sammenlignet mellem minimum og maksimum forbrug på et 6th SENSE program.

