Лансирането на Supreme NoFrost ще е подкрепено с въздействаща кампания,
съчетавайки най-доброто от традиционните и нови медии.
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Supreme NoFrost.
Новата ера
в съхранението на храна
започва сега.

SupremeNoFrost

FreshControl

Представяме Ви
През 2015, Whirlpool представя Supreme NoFrost, революционна иновация
за съхранение на свежа и замразена храна.

Нова тенденция с голям потенциал.
Ръст на NoFrost пазара с позитивно развитие в много страни.
Увеличаване на пазарния дял в следващите три години.
Съхранението на свежа и замразена храна е основен фактор при над
85% от случаите, когато потребителите купуват хладилник.

Авангардна технология, вече и в ежедневието.

SupremeNoFrost

Със Supreme NoFrost, свежата и замразена храна е съхранена, както никога
преди и се запазва толкова добре, колкото е била на първия ден. Нещо повече,
потребителите могат да взаимодействат с продукта само с едно докосване,
благодарение на модерния и интуитивен панел за управление.

N°1 в съхранението на

FreshControl

стена

свежа и замразена храна.*

МЯСТО НА ПРОДАЖБА
Дисплеи
Рекламни материали
5019 114 00440
*Базирано на вътрешен тест с храна, проведен от Whirlpool, измервайки намаляването на загуба на тегло и цвят на храната, чрез технологиите
Fresh Control и Freeze Control (ноември 2014).
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Supreme NoFrost.
Две активни Total NoFrost системи - една за
хладилника, една за фризера, създават идеален
климат за съхранение на храна без скреж.

Модерен и
интуитивен
интерфейс.

Изчистен дизайн.

Напълно
интегрирана,
"плаваща" дръжка.

Пасва навсякъде.

Ултра-тънка
врата.

FRESH CONTROL

Интерактивно
изживяване.

6TH SENSE LIVE

Като издига дизайна на ново ниво, Whirlpool гарантира както
изключително съхранение, така и най-интуитивното управление.

Винаги свързани с дома.
Благодарение на 6TH SENSELiveTM, всички основни
функции на хладилника са достъпни и дистанционно
контролирани с App - за върховни резултати, където и
да сте.

Свежа храна като на първия ден.
6TH SENSE FreshControl гарантира съвършено регулиране
на влажността в целия хладилник. Благодарение на
неговите иновативни сензори, които непрекъснато
измерват температурата и влажността, свежестта е
запазена до оптимална степен и продължава по-дълго
време за най-добър вкус и цвят.

WHIRLPOOL SUPREME
TOTAL NO FROST

ТРАДИЦИОННА TOTAL
NO FROST

2 NoFrost системи

NoFrost система

Влажният въздух запазва

Сухият въздух намалява

хараната

качеството на храната

Без смесване на миризми

Смесване на миризмите

Замразената храна има свеж вкус
дори след размразяване.
FreezeControl намалява до минимум температурните
промени в цялата фризерна част благодарение на
иновативната система за управление на температурата.
Образуването на скреж е намалено до 50%*, а храната
запазва своите качества и цвят.

Идеалното отделение
за свежо месо и риба.
Activ0° е отделение, предназначено да поддържа
температурните граници между -1°C и 2°C. Идеално
за свежо месо и риба, Activ0° може лесно да бъде
изключено и така става обикновено чекмедже.

FREEZE CONTROL

Whirlpool дава съвършен вид на всеки дом. Минималистичните и
елегантни линии, характерни за дизайна на всеки хладилник, съчетават
естетика и изключителна интуитивност на употреба.
Новият панел на управление е отличен пример за нашия Absolute
Дизайн: модерен и лесен за употреба, идеално съответства на премиум
линията на новата дръжка на вратата.

Високи технологии за
за най-доброто съхранение
на свежа и замразена храна.

ACTIV0°

Авангардният дизайн изведен на ново ниво.

Бляскави елегантни
линии за
обикновената
кухня.

* Резултати от тестове, проведени от независим институт SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH, сравнявайки Whirlpool хладилник-фризер с Freeze Control
технология с Whirlpool хладилник-фризер без Freeze Control технология.
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