
Представяме ви 
Supreme Care. 

Новата ера   
в грижата за тъканите  

започва сега.



Най-силното  
лансиране на 2015 г.

Whirlpool ще подкрепи представянето на Supreme Care с интегрирана 
рекламна кампания през 2015 г.

ОНЛАЙН
Уебсайт 
Брандинг & банери 
Социални медии

ПРОДАЖБИ
Видео 
Брошура 
Обучение

BTL
Каталози 
Брошури 
Видео

МЯСТО НА ПРОДАЖБА:
Интерактивни дисплеи 
Демо машини 
Рекламни материали

PR
Прес съобщение 
Медийно отразяване 
Интериорни снимки



Supreme Care 
революцията.

През 2015 г. Whirlpool представя напълно 
новата гама Supreme Care, която ще 
промени прането и сушенето в близкото 
бъдеще. 

N°1 в грижата за тъканите на пазара.*

Потенциал за растеж.
• Увеличаване на пазарния дял в следващите години. 
• Пълна гама уреди за всеки ценови сегмент.  
• Отлична възможност в средния и висок ценови класове.

Съвършена комбинация, която посреща най-високите 

потребителски очаквания. 
• Уникални продукти, които предлагат решения за основните потребителски нужди: 
съвършена грижа за тъканите, екологична устойчивост и лесно управление.  
• 12 от 15-те най-високи потребителски очаквания са изпълнени от Supreme Care. 
• За първи път дизайнът на пералнята и сушилнята съответстват напълно.  

Технологии, които изграждат нашето продуктово 

лидерство.
Supreme care променя стандартите за устойчивост и съвършена грижа като съчетава 
най-иновативните технологии с потребителските очаквания, посрещайки нуждите им 
сега с технологии от бъдещето.

ECOFRIENDLY PERFORMANCE

* Тест, проведен сред водещите европейски марки от независим швейцарски институт Swissatest Testmaterialien AG показва, че Whirlpool дава най-
добри резултати при тест на издържливостта на тъканите на половин зареждане, миксирана програма 40°C или сравнима (Test Report Nr. 20141117, 
декември 2014).



A+++ -60% 12 кг. 
Най-ниско ниво на шум 

1400 об./мин.

A+++/-60% 10 кг. 
Най-ниско ниво на шум 

1400 об./мин.

A+++ -10%/-20% 
8/9/10 кг. 

Най-ниско ниво на шум 
1400 об./мин.

A+++ 
7/8 кг. 

76/75 dB 
1200/1400 об./мин.

A++ 
10 кг. 
65 dB 
Термопомпа 
Висока машина  
Мобилно управление

A++ 
10 кг. 
65 dB 
Термопомпа

A++ 
8/9 кг. 
65 dB 
Термопомпа

B 
7/8 кг. 
69 dB 
Кондензатор
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ПЕРАЛНИ СУШИЛНИ

Precision
Clean

Precision
Dose

Precision
Clean

SteamCare

SteamCare

SteamCare

SteamCare



* Източник: Количествено Потребителско Проучване, Италия, статус декември 2013 (CORE+)

“1 от всеки 2 потребители определят  
НОВИЯТ Supreme Care дизайн  

като първи избор при закупуването  
на нова пералня.” *

Авангарден дизайн 
дори и в най-малките детайли.

Whirlpool придава блясък на всеки дом. Минималистичните и 
елегантни линии определят хармоничната форма на пералнята 
и сушилня машини, съчетавайки ги в съвършено единство.   
 
С интуитивен и лесен за управление интерфейс, пералнята и сушилнята са 
свързани помежду си, съгласувайки своите цикли в съвършена синергия.

Модерен и интуитивен 
интерфейс.

Интерактивно 
управление.

15 см подиум.

Удобно зареждане.

Изчистен и елегантен 
дизайн.

Внимание върху 
детайлите.



Два шедьовъра 
с един дизайн.



В сърцето на   
революцията в прането.

6TH SENSELive™ 
Дистанционно управление на пералнята и 
сушилнята посредством App. 

PrecisionDose™ 
Пести до 12 л. перилен препарат годишно
като ползва само нужното количество.*

Precision
Dose

PrecisionClean™ 
Прецизни водни струи за дълбоко почистване 
с изключителна грижа.

Precision
Clean

ZENTechnology™ 
Най-тихият мотор на пазара.**

SoftMove™ 
Специфично движение на барабана
адаптирано за всеки тип тъкан. 

FreshCare™ 
Запазва тъканите свежи като ги обръща 
нежно след края на всеки цикъл. 

SenseInverter Motor 
Подобрен мотор за дълготрайна и тиха 
работа. 
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Най-приятното пране досега.

Открийте силата на почистването в дълбочина. 

Съвършени тъкани със сензационна ZEN тишина.

Деликатна грижа за дълготрайна красота.

Soft
Move

*Сравнено със стандартна пералня Whirlpool без PrecisionDose™ технология, при зареждане на 4 кг с висококонцентриран перилен препарат и 
средно ниво на замърсяване, за средно голямо семейство от 4 души.

**ZEN Технологията осигурява най-ниските нива на шум на пазара при центрофугиране до 10 кг. капацитет и до 1400 оборота (статус декември 
2014).



Уникални технологии 
за най-доброто сушене.

EnergySaving
Висока енергийна ефективност, пести до 68%*, 

благодарение на
SenseInverter технологията.

3DryTechnology™ 
Нежен въздух за мощно и деликатно сушене. 

SoftMove™ 
Специфично движение на барабана 

адаптирано за всеки тип тъкан.

WoolExcellence 
Най-добрата програма за вълна на пазара, без 

необходимост от аксесоари.**

RefreshingBall 
Бързо освежава Вашите дрехи

с аромата, който желаете.

SteamCare™ 
Свежи, готови за носене дрехи, благодарение 

на естествената сила на парата. 

6TH SENSELive™ 
Пералнята и сушилнята са свързани помежду 

си: когато цикълът на пране е завършен, 
програмата за сушене е автоматично 

настроена.

Soft
Move

SteamCare
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Управлявайте Вашата сушилня, където и да сте.

Съвършена грижа, непобедима икономичност.

Изключителна грижа с нежен въздух.

Насладете се на революцията SteamCare.
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*В сравнение с претеглено годишно потребление на енергия на еквивалентен уред Whirlpool с индекс на енергийна ефективност клас B (Energy 
label 2014).

** Тест между водещи европейски марки проведен от независим Swiss Institute Swissatest Testmaterialien AG (Test Report Nr. 20130292) показва, че 
технологията на Whirlpool дава най-добри резултати при сушене на вълна, основана на препоръчаното в Инструкцията за употреба количество 
на зареждане (статус август 2014).


