Garanti for sikkert valg
Whirlpools vaskemaskiner er bygget til at holde længe. Som
et bevis på dette giver Whirlpool 10 års motorgaranti på alle
vaskemaskiner med kulfri motor. 6th SENSE Infinite Care
vaskemaskinernes kvalitet og holdbarhed er endog bekræftet gennem tests udført af det uafhængige tyske testinstitut
TÜV Rheinland®.

Læs mere her: www.tuv.com/id=0000035305

10
ÅRS
GARANTI!

6th SENSE tørretumblere tilpasset tørring af al slags tøj
Whirlpools unikke 6th SENSE Air Care system håndterer dit
vasketøj skånsomt og efterlader det dejlig blødt. Det værdifulde TÜV-mærke garanterer at vores energieffektive tørretumblere er produceret til at holde i mindst 10 år svarende
til 1800 tørringer.
Læs mere her: www.tuv.com/id=0000037912

Whirlpool Nordic
www.whirlpool.dk
Whirlpool varemærket er registreret af og tilhører Whirlpool, USA.

Whirlpool Care
– med omsorg for dig, dit tøj og miljøet

Teknologisk pioner
gennem århundreder
Som verdens ledende producent af hvidevarer har
Whirlpool et tydeligt mål: at udvikle produkter med høj
kvalitet til attraktive priser. Vi tager altid udgangspunkt i
brugere af vores produkter; brugere hvis liv vi kan og vil
gøre lettere.
Retningen har været klar siden vores første elektriske
vaskemaskine så dagens lys i 1911. Vores første hundrede år er kendetegnet ved varige innovationer, hvor
vi blandt andet var først med maskinel uldvask.
I fremtiden vil vi fortsat fokusere på produktdesign
og teknik. Til din fordel.

Markedets bedste tøjpleje*
6TH SENSE Infinite Care vaskemaskiner har et nyt unikt tromledesign og
Wave Motion+ teknik som tilsammen garanterer den bedst mulige pleje
af dit tøj.
• Tromledesign: den nye “Ultra Soft” tromle er udviklet for at reducere
friktion og slidtage.
• Wave Motion+ teknik: tromlens bevægelsesmønster er skræddersyet
efter materialetype for at bevare tøjets farver og form.

Teknik for en lettere hverdag
Whirlpools 6TH SENSE teknik skåner både tøj og miljø.
Den eksklusive 6th SENSE teknik registrerer og tilpasser automatisk programmet efter mængden af vasketøj. Teknikken garanterer et optimalt
vaskeresultat uanset stoftype, og med mindst mulige ressourceforbrug.
Desuden - takket være Whirlpools unikke Wave Motion teknologi fordeles tøjet mere jævnt og på et større område i tromlen hvilket
indebærer, at vaskemidlet kan trænge meget mere effektivt ind i tøjet.
Vælg en optimeret, skånsom vasketeknik og spar
• energi
• vand
• vaskemiddel
• tid

* tests af ledende europæiske varemærker, udført af det uafhængige institut EMPA, viser at Whirlpool opnår “bedste resultat i en
“accelerated garment aging” test med en halvt fuld maskine ved mix/blandet 40°C eller tilsvarende program. (Status januar 2013)

