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Открийте новата 
гама W Collection

 

 
 

Това е нашият почерк, нашият стил, отражението на нашия 
неповторим свят. Тя отразява идеята за класа, дизайн, 
технология до най-висока степен. Това може да бъде само 
Whirlpool. Дизайнът й е за тези, които се стремят към 
превъзходство чрез отлична работа. Тя започва с W - 
първата буква на Whirlpool и се развива около вашите 
изисквания и потребности. Тя се учи от вас, дава ви 
множество възможности и ви позволява да постигнете 
съвършенство по интуитивен начин.
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W Collection е пълен набор от домакински уреди, които ще 
променят начина, по който живеете: това е перфектно съчетание 
между свръхмодерния дизайн на Whirlpool и най-напредналите 
технологии и предлага по-добро интегриране на дома и живота. 
С W Collection ние затвърждаваме лидерска позиция в премиум 
сегмента на пазара.

Новата гама уреди за вграждане е вдъхновена да предоставя 
това, което клиентите изискват от нас в областта на готвенето - 
премиум ефективност и здравословен начин на живот.

Цялата гама е с нова невероятна ефективност, захранвана от 
технологията 6TH SENSE, цветни TFT дисплеи и изключителен 
дизайн. Ние включваме иновативност във всеки аспект на 
продукта с технологии, които помагат на клиентите да постигат 
изключителни резултати всеки път.

W Collection предлага нова технология за готвене на пара, сонда 
Multisense, сензори за влажност, готвене на няколко нива.

Интелигентно
готвене със
6TH  SENSE
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Приложение
6TH SENSE LiveApp

 

С приложението 6TH  SENSE LiveApp, клиентът има свободата да 
планира живота си по възможно най-добрия начин, като държи всеки 
уред под контрол навсякъде и по всяко време. Тази гама от 
домакински уреди ще облекчи задълженията на клиента и ще 
освободи време за истински важните неща. В допълнение 
приложението 6TH SENSE LiveApp е готово да се превърне в истински 
източник на знания за всички, които искат да получават съвети и 
предложения или да гледат полезни клипове, подбрани според 
техните вкусове, навици и диети. Един интелигентен съюзник за 
безпроблемен живот.





Интуитивна
функционалност

В сърцето на W Collection е уникалната технология 6TH SENSE, набор от 
интелигентни сензори и интуитивни функционалности, които помагат 
на клиентите да постигнат невероятни резултати без да е необходимо 
да имат много опит. Уредите са проектирани да улеснят всяко 
задължение и предлагат на нашите клиенти възможността да бъдат 
ръководени стъпка по стъпка. Те ще трябва да изберат само това, 
което искат:  интуитивната технология 6TH SENSE автоматично ще 
зададе перфектните параметри за постигане на желания резултат. 
Едно силно обещание за превъзходно потребителско изживяване, 
което започва с ефективност и завършва с превъзходство и 
позволява на тези, които желаят да постигнат съвършенство, да го 
направят по интуитивен начин.



 

 

Изчистен дизайн

Ние разработихме W Collection като се съобразихме с уникалния 
стил на нашите клиенти. Всеки уред е проектиран да бъде 
елегантен и съвременен от всеки ъгъл, без да се примиряваме с 
нищо по-малко от отличното. Водещият продуктов дизайн е 
съчетан с високо технологично интегриране на продукта в 
домовете и живота на нашите клиенти. Продукти, които 
предоставят полезна информация на потребителя и 
същевременно са проектирани да бъдат изчистени и красиви.
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Фурни и
фурни на пара
функции и технологии

SmartDisplay разполага с цялата ефективност 
на иновативните функции на Whirlpool и ги 
представя чрез интуитивни изображения, 
семпли съвети и ясни инструкции за уникално 
асистирано готвене. Новият SmartDisplay на
W Collection вдъхновява клиентите, като 
предлага най-новите технологии за асистирано 
готвене. Лесно разбираемите икони в 
съчетание с ясни инструкции правят новите 
технологии на Whirlpool лесни и интуитивни за 
използване.



Сонда MultisenseProbe
Уникалната самоподдържаща се сонда следи 
температурата на храната на 4 различни места за 
максимален контрол отвътре и отвън с цел 
равномерно изпичане и изключителни резултати 
за всякакъв вид рецепти.

Cook4
Позволява готвене на до 4 различни ястия 
наведнъж: без смесване на миризми и с 
максимална гъвкавост.

SteamSense+
100% нискотемпературна пара, или комбинация 
от пара и топлина, идеално за супер леки и 
деликатни рецепти с печене. Перфектно запазва 
хранителните вещества и подчертава 
оригиналните вкусове.

SteamSense
Максимум вкус и по-добра консистенция с 
комбинацията на пара и топлина. Идеално за 
печене, хляб и кексове.
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Микровълнови
фурни

функции и технологии

Микровълновите фурни W Collection 
позволяват постигане на перфектни резултати 
за два пъти по-малко време*.

Изберете какво искате да хапнете и оставете 
сензорите на 6TH SENSE автоматично да зададат 
най-добрия от 5 различни метода на готвене с 
автоматична настройка на време, мощност и 
температура, за да постигнете много вкусни 
резултати.

Удивително разнообразие от ястия, които не сте 
смятали за възможни в микровълнова, вече са 
гарантирано успешни всеки път, благодарение 
на пълноценното асистирано готвене.

140 комбинации за готвене, интуитивно 
организирани според потребностите и начина 
на живот и диетичния ви избор: здравословни, 
за партита и вегетариански храни.

*Времето за готвене е в сравнение с традиционна фурна Whirlpool за 
някои от най-често използваните рецепти (като лазаня, печено пиле, 
солени кексове...)



ForcedAirCrispFry Crisp

Steam&BoilReheat&Defrost

Златисто и здравословно пържене без 
допълнителна мазнина с равномерно 
разпределение на микровълни с помощта на 3D 
технологията.

От хляб и кексове до риба и зърнени храни:  
винаги ненадмината свежест. Специална функция, 
която запича храната равномерно от горе до долу 
благодарение на 3D технологията.

Истинско готвене и печене. Вентилаторът издухва 
топлината към повърхността на храната за 
резултати като във фурна.

Равномерното излъчване на вълни запазва 
текстурата и цвета на храната за бързо и 
равномерно размразяване, което запазва 
оригиналните хранителни вещества, вкуса и цвета 
на всякакъв вид храни.

По-леки, по-здравословни и по-вкусни рецепти 
благодарение на естествената сила на парата и 
специалния комплект аксесоари.
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Фурни

Характеристики
6TH SENSE

CONNECTIVITY

ОБЕМ

УПРАВЛЕНИЕ

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС

КОМБИНАЦИИ ЗА ГОТВЕНЕ

ЕНЕРГИЕН КЛАС

СОНДА MULTISENSE

COOK4

ГОТВЕНЕ НА ПАРА

СИСТЕМА ЗА ПОЧИСТВАНЕ

ПЛАВНО ЗАТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА

ТЕЛЕСКОПИЧНА СИСТЕМА

РАЗМЕРИ ВхШхД

ПОКРИТИЕ IXELIUM

W9 OP2 4S2 H W9 OS2 4S1 P 

• •

• •

73 л 73 л

Touch контрол Touch контрол

•
SmartDisplay 3.5”

•
SmartDisplay 3.5”

до 60 до 60

А+ А+

• •

• •

Pure steam Super Heated

Водно  
почистване 

Пиролитична

• •
Телескопичен 

водач
Телескопичен 

водач

60x60x57см 60x60x57см 

• •

W7 OS4 4S1 P W7 OM4 4S1 P

• •

- -

73 л 73 л

Touch контрол Touch контрол

•
LCD дисплей

•
LCD дисплей

до 40 до 40

А+ А+

- -

• •

Super Heated -

Пиролитична
Водно  

почистване 

• •
Телескопичен 

водач
Телескопичен 

водач

60x60x57см 60x60x57см

- -

W11I OM1 4MS2 H W9I OM2 4S1 H

• •

• •

73 л 73 л

Touch контрол Touch контрол

•
MySmartDisplay 4.5"

•
SmartDisplay 3.5"

до 100 до 60

А+ А+

• •

• •

- -

Водно 
почистване

Водно  
почистване

• •
2 телескопични  

водача
Телескопичен 

водач

60x60x57см 60x60x57см

- -

W7 OM5 4S P W7 OM5 4S H

• •

- -

73 л 73 л

Push-push бутони Push-push бутони

• 
LCD дисплей

•
LCD дисплей

до 40 до 40

А+ А+ 

- -

• •

- -

Пиролитична
Водно  

почистване

• •

- -

60x60x57см 60x60x57см

- -



Фурни Микровълнови
фурни

Характеристики
6TH SENSE

CONNECTIVITY

ОБЕМ

УПРАВЛЕНИЕ

НИВА НА МОЩНОСТ

МАКС. МОЩНОСТ НА МИКРОВЪЛНИ

МАКС. МОЩНОСТ ГРИЛ

КОМБИНАЦИИ ЗА ГОТВЕНЕ

ГОТВЕНЕ НА ПАРА

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС

ФУНКЦИЯ “CRISP”

3D СИСТЕМА

КВАРЦОВ ГРИЛ

ФУНКЦИЯ РАЗМРАЗЯВАНЕ

JET СТАРТ

РАЗМЕРИ ВхШхД

W11I MW161

•

•
40 л

Touch контрол

7

900 W

1600 W

до 140

•
MySmartDisplay 

4.5”

•
3D система за разпределение  

на вълните

•

•

•
39x60x47 см

W9 MD260 IXL

•

•
31 л

Touch контрол

7

1000 W

800 W

до 120

•
SmartDisplay  

3.5”

•
3D система за разпределение  

на вълните

•

•

•
39x60x47 см

W7 MD440

•
-

31 л

Touch контрол

7

1000 W

800 W

до 60

-

LCD дисплей

•
3D система за разпределение  

на вълните

•

•

•
 39x60x47 см 

W7 MD540

•
-

31 л

Push-Push бутони

7

1000 W

800 W

до 60

-

LCD дисплей

•
3D система за разпределение  

на вълните

•

•

•
 39x60x47 см



 
 

 
 

Индукционни
плотове

функции и технологии

Индукционните плотове W Collection ще 
помогнат на клиентите да постигнат 
изключителни резултати по най-интуитивния 
възможен начин.

Асистираното готвене 6TH SENSE напътства 
потребителя стъпка по стъпка към гурме ястия 
след като избере някоя от 100-те 
предварително зададени рецепти. 
Интелигентните сензори автоматично задават 
идеалната температура и време за всяка от тях 
за перфектни резултати всеки път.

Свръхмодерният дизайн, изчистен и прецизен 
във всеки детайл, придава на плота съвременен 
и стилен вид, перфектен за всяка кухня. А със 
своя интерактивен потребителски интерфейс, 
плотът W Collection е създаден да осигурява 
максимални резултати с минимални усилия.



FlexiFull

SmartSense

FlexiMax

iXelium

 

Съчетава цялата просторна повърхност в едно. 
Можете свободно да съчетавате до 10 различни 
зони за готвене.

С +28% по-голяма повърхност, FlexiMax е 
достатъчно голяма за всички ваши творения. 
Зоните могат да се използват поотделно или 
заедно за по-големи съдове, като ги загряват 
бързо и равномерно.

Уникалната система от сензори гарантира 
идеалните температури на съда в зависимост от 
избрания метод на готвене. Постоянното 
регулиране на мощността поддържа идеалната 
температура за изключителни готварски 
резултати без никакви усилия.

Усъвършенстваната нанотехнология позволява на 
иновативното покритие на стъклената повърхност 
да осигури превъзходен и траен блясък. 
Покритието iXelium прави изцяло стъклената 
повърхност на плота високо устойчива на 
драскотини и химикали, за да запази красотата му 
във времето. Другото предимство е лесното 
почистване: с едно бързо забърсване плотът 
изглежда като нов.
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Благодарение на стилния си, изчистен дизайн 
кафемашината допълва уредите от новата гама 
W Collection. Практичното подгряващо чекмедже 
поддържа чашите топли, като прецизно се 
подравнява в хоризонтална линия с фурната и 
микровълновата, за съвършен естетически 
завършек.

Контролният панел на кафемашината се отличава с 
touch управление и дисплей за максимално лесен и 
бърз контрол. В допълнение към класическото 
италианско еспресо, можете да се насладите на 
топло капучино, лате или макиато, благодарение на 
автоматичните й програми и капучинатора. 
Насладете се на неустоимия аромат!

за истинско удоволствие
от кафето

Кафемашина
& подгряващо

чекмедже
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Подгряващо чекмедже

W1114

• Обем 20 л

• Механичен контрол на 
температурата

• 3 нива на 
температурата (40-70 C)

• Push-push отваряне/
затваряне

• Размери ВхШхД: 
12х60х53 см

• Напълно автоматична

• Управление чрез TFT 
дисплей

• 15 bar налягане

• Контейнер за вода 2 л

• Капучинатор

• Възможност за работа с 
кафе на зърна и мляно 
кафе

• LED осветление

• Възможност за избор 
между 5 вида приготвяне 
на кафe

• Възможност за избор на 
една или две чаши

• Размери ВхШхД:  
46х60х40 см

Кафемашина

W11 CM145
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Чист въздух
и кристална

светлина
Вдъхновени от въздуха и светлината, 
абсорбаторите W Collection са с изчистен, 
минималистичен дизайн, който безупречно пасва 
на останалите уреди в гамата и осигурява 
впечатляваща колекция от продукти с изящен 
дизайн.

Свеж въздух без миризми само с едно 
движение. Без значение какво се пържи, вари 
или кипи на плота, сензорите на 6TH SENSE засичат 
нивата на изпаренията, миризмите и 
температурата и автоматично модифицират 
мощността на абсорбатора, така че да 
неутрализира неприятните миризми. Освен това, 
при наличие на почистващи препарати или влага 
абсорбаторът автоматично освежава въздуха и 
винаги осигурява здравословна и чиста среда за 
дишане у дома.

Нека в кухнята ви бъде светлина.  
Абсорбаторите W Collection са оборудвани с 
най-добрите интелигентни LED светлини, които 
регулират осветлението според времето от деня, 
настроението на потребителя и стила на кухнята.

Винаги чист въздух. Сензорите на 6TH  SENSE 
сканират въздуха в кухнята, като засичат миризми и 
частици. Две нива - Всекидневно и Интензивно за 
всички потребности.

Свеж, чист въздух с един жест. Интелигентната 
технология 6TH SENSE засича изпарения, 
миризми и температура и автоматично 
модифицира мощността на абсорбатора, за да 
осигурява винаги чист въздух.

LightSense
Интелигентна LED система за осветление, 
коята автоматично се нагажда, за да отговаря 
на различни потребности. Пълен комплект, 
който се състои от: DimmerLight (1); NightLight 
(2); LightTone (3).



OdourZero

ZenMode
Насладете се на тишината. Просто включете 
ZenMode и вашият абсорбатор W Collection ще 
работи с правилния баланс между ефективност 
и тишина.

Свежест без миризми. Усъвършенствана 
технология за ефективно филтриране на всички 
видове миризми в кухнята осигурява чиста и 
освежена среда за готвене.

1
2

3

CookSense
 

AirSense

 

LightSense

6th senselive App

AirSense

CookSense

 
 

Чист въздух
и кристална

светлина
Вдъхновени от въздуха и светлината, 
абсорбаторите W Collection са с изчистен, 
минималистичен дизайн, който безупречно пасва 
на останалите уреди в гамата и осигурява 
впечатляваща колекция от продукти с изящен 
дизайн.

Свеж въздух без миризми само с едно 
движение. Без значение какво се пържи, вари 
или кипи на плота, сензорите на 6TH SENSE засичат 
нивата на изпаренията, миризмите и 
температурата и автоматично модифицират 
мощността на абсорбатора, така че да 
неутрализира неприятните миризми. Освен това, 
при наличие на почистващи препарати или влага 
абсорбаторът автоматично освежава въздуха и 
винаги осигурява здравословна и чиста среда за 
дишане у дома.

Нека в кухнята ви бъде светлина.  
Абсорбаторите W Collection са оборудвани с 
най-добрите интелигентни LED светлини, които 
регулират осветлението според времето от деня, 
настроението на потребителя и стила на кухнята.

Винаги чист въздух. Сензорите на 6TH  SENSE 
сканират въздуха в кухнята, като засичат миризми и 
частици. Две нива - Всекидневно и Интензивно за 
всички потребности.

Свеж, чист въздух с един жест. Интелигентната 
технология 6TH SENSE засича изпарения, 
миризми и температура и автоматично 
модифицира мощността на абсорбатора, за да 
осигурява винаги чист въздух.

LightSense
Интелигентна LED система за осветление, 
коята автоматично се нагажда, за да отговаря 
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Индукционни
плотове

Характеристики

6TH SENSE 

БРОЙ НАГРЕВАТЕЛНИ ЗОНИ

FLEXI ZONE

SMART COOK

BOOSTER ПОЗИЦИИ

MYSMARTDISPLAY

TOUCH УПРАВЛЕНИЕ

SLIDER

ФУНКЦИИ ТОПЕНЕ И КЪКРЕНЕ

ТАЙМЕР

ИНДИКАТОРИ ЗА ОСТАТЪЧНА ТОПЛИНА

ЗАКЛЮЧВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО

РАЗМЕРИ ВхШхД

SMF 9010 C/NE/IXL

•

10

•

•

10

TFT

•

-

•

•

•

•

5.4x59x51 см

SMP 658C/BA/IXL

•

8

•

•

8

-

•

•

•

•

•

•

5.4x59x51 см 

SMO 604OF/NE

•

4

•

•

4

-

•

•

-

•

•

•

5.4x59x51 см

SMC 604F/NE

•

4

•

•

4

-

•

•

•

•

•

•

5.2x59x51 см



АбсорбаториИндукционни
плотове

Характеристики

6TH SENSE 

ВИД МОТОР

ЕНЕРГИЕН КЛАС

БРОЙ СКОРОСТИ

ФУНКЦИЯ BOOST

КАПАЦИТЕТ НА АБСОРБИРАНЕ

НИВО НА ШУМ

LED ОСВЕТЛЕНИЕ

ФИЛТРИ

TOUCH УПРАВЛЕНИЕ

РАЗМЕРИ ВхШхД 

ЦВЯТ

ДИСПЛЕЙ

ПЕРИМЕТРАЛНА АСПИРАЦИЯ

СЕНЗОР ЗА ПАРА И  
АВТОМАТИЧНО ВКЛЮЧВАНЕ

ИНДИКАТОР ЗА ПОЧИСТВАНЕ  
НА ФИЛТРИТЕ

Наклонен тип
WHVS 90F LT A K

•
Инверторен

A++

10

•
min. 240 м3/ч; max. 801 м3/ч

min. 40 dBA; max. 55 dBA

7W

Алуминиев 
+ филтър с активен въглен

•
105х90х37 см

черно стъкло

•
•

•

•

За вграждане в плот
WDO 93F B K

-

Интегриран

A

3

•
min. 304 м3/ч; max. 603 м3/ч

min. 54 dBA; max. 68 dBA

-

2 алуминиеви

•
87х86х12 см

черен

-

-

-

-

WHSS 90F TS K

•
Инверторен

A++

10

•
min. 240 м3/ч; max. 779 м3/ч

min. 45 dBA; max. 57 dBA

2х3,5W

2 метални 
+ филтър с активен въглен

•
110х90х32 см

инокс с iXelium покритие и черно стъкло

•
•

-

-

WHBS 62F LT K

•
Инверторен

A

7

•
min. 155 м3/ч; max. 735 м3/ч

min. 36 dBA; max. 58 dBA

3W

2 алуминиеви  
+ филтър с активен въглен

•
62х60х46 см

инокс и черно стъкло

•
-

-

-



 

W11

НАЙ-ДОБРОТО ИНТЕРАКТИВНО ГОТВАРСКО ИЗЖИВЯВАНЕ

Гамата W11 е създадена за стилни кухни. Сияйната красота на 
стъклото допълва безупречните, чисти линии за уникално 
елегантен завършек. Монтирани с линейна прецизност, 
вградените уреди W11 са достатъчно естетични, че клиентите да 
могат да създадат впечатляващо съчетана визия. Иновативните 
сензори и функции правят сложните програми лесни за 
използване и помагат на клиентите във всяка стъпка, за да им 
осигурят превъзходно потребителско изживяване.

MySmartDisplay е интуитивен и лесен за разбиране интерфейс, 
който помага на клиентите да бъдат по-добри и по-вдъхновени 
готвачи. След като изберат една от многото рецепти, 
MySmartDisplay води клиентите през всяка стъпка от старта до 
вкусния финал в реално време. Успешното готвене на вкусни 
ястия никога не е било по-лесно и приятно. Пълноцветният екран 
с шест сензора за допир позволява на потребителите да 
взаимодействат с фурната и да програмират рецепти, а 
невероятно високата му резолюция се предоставя от TFT дисплей 
като на смартфон с първокласно MP3 качество на звука.



УСЕТЕТЕ ВДЪХНОВЕНИЕТО

MySmartDisplay предоставя точната 
информация в точния момент с лесни 
предложения „стъпка по стъпка”. Всеки уред 
Whirlpool разполага с един и същ стил на 
навигация: когато се научите да използвате един 
от тях, можете да използвате и всички останали. 
Дисплеят запомня рутината на потребителя като 
по този начин го улеснява и му спестява време.

ПРОДУКТИ, КОИТО МИСЛЯТ И 
ГОТВЯТ ТОЧНО КАТО ВАС
Следващото поколение кулинарни иновации вече 
е тук. Инструкциите се базират на действителни 
ситуации, а предложенията и рецептите се дават от 
шеф готвачи според типичните потребности на 
хората.  Всичко е интуитивно и лесно за 
използване - просто докоснете визията на това, 
което искате да използвате.

ЛЕСНИ ЗА СЛЕДВАНЕ РЕЦЕПТИ

Без значение дали сте начинаещ или опитен 
готвач, този уникален интерфейс прави живота в 
кухнята по-лесен. Често готвените ястия могат да 
се запазват като любими. Комбинациите за готвене 
са интуитивно групирани според начина на живот 
и диетата на потребителя: витаминозни, 
вегетариански, за парти, барбекю, печива.
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W9

УСЪВЪРШЕНСТВАНИ, ИНТУИТИВНИ И
МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ

SmartDisplay

Вградените уреди с моделите от серия W9 са вдъхновяваща 
комбинация от минималистичен дизайн и иновативни 
технологии. Чистото стъкло, съчетано с блясъка на 
неръждаемата стомана създават идеалното авангардно 
решение за съвременните кухни. Оборудвани с интуитивни и 
лесни за използване функции, всички уреди W9 се координират 
с взаимно допълващ се дизайн, за да осигурят красива визуална 
хармония и ексклузивна, елегантна визия.

Whirlpool разбира колко натоварено и динамично ежедневие 
водите, затова създадохме уреди, които имат за цел да ви 
улеснят и да ви позволят да усетите удоволствието от готвенето. 
Новият дисплей със сензорен екран има ясни инструкции, до 
които имате лесен достъп, като изберете изображение или 
простичък съвет. Вече ще разполагате с всичката необходима 
информация и обратна връзка само с един поглед, което ви 
дава повече време да проявявате творчество и да се насладите 
на уникалното изживяване с Whirlpool.

Дисплеят на стандартните и микровълновите 
фурни W9 е 16-цветен 3,5-инчов сензорен екран 
(480 x 320 пиксела), който предлага пълноценната 
ефективност на фантастичните функции на 
Whirlpool. Неговата възможност за слайдшоу 
показва интуитивни изображения, семпли 
предложения и ясни инструкции за уникално 
изживяване с асистирано готвене.



AssistedDisplay
Дисплеят AssistedDisplay на плотовете W9 предлага до 65 комбинации за асистирано 
готвене, подробни опции, инструкции и ясна обратна връзка за съвършени рецепти 
всеки път. Той има плъзгач за лесно взаимодействие с всяка зона за готвене и 18+ 
усилвателя за задаване на топлината, както и екран за навигация „стъпка по стъпка” за 
асистирано готвене.  Минималистичният дизайн е покрит с iXelium, за да гарантира 
дълготрайна красота.



W7

W7 е модерна гама от уреди за вграждане с изчистени линии, 
полирана стомана и стъкло. Всеки детайл е замислен така, че 
да пасва безпроблемно с изчистените съвременни 
интериори. Зад съчетаната съвременна визия има богат набор 
от усъвършенствани технологии, интуитивни функции и 
интелигентни решения с неограничено вдъхновение и идеи.

AssistedDisplay
LCD дисплеят на W7 - наличен при стандартните и микровълновите фурни - 
разполага с лесни за разчитане символи и предложения с текст, за да дава на 
клиентите ясни, логични инструкции от включването на уреда до неговото 
изключване. Изберете вида храна и фурната ще зададе точната програма и време, за 
да осигури перфектно сготвени ястия всеки път. С 18 капацитивни сензора за допир 
и аудио, както и възможност за свързване с WiFi, AssistedDisplay дава на клиентите 
интуитивен достъп до всяка функция, за да направи готвенето лесно и удобно.



EasyDisplay
Дисплеят EasyDisplay на моделите W7 разполага с четири специални плъзгача за 
всяка зона за готвене, като всичките могат да се контролират само с едно 
докосване. С 18+ усилвателя, топлината може да се зададе съвсем прецизно за 
перфектни резултати, а четирите независими плъзгача предлагат перфектен 
контрол на всяка зона за готвене. Дисплеят с покритие iXelium за траен блясък се 
използва особено лесно и предоставя идеалния интерфейс за постигане на 
изключителни резултати с индукционния плот.
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