
• Klasa energetyczna A+:
• Całkowita pojemność netto: 110 l (96 l lodówka + 14 l

zamrażarka)
• Wymiary produktu (WxSxG): 850x550x580 mm
• Dwustronne drzwiczki
• Poziom hałasu: 41 dB (A)
• Zdolność zamrażania: 2 24 kg/h
• Lodówka z zamrażarką 4****
• Lodówka z zamrażarką 4****
• Estetyczny wygląd flagowego wnętrza
• Czas wzrostu temperatury 9 h
• Regulowane balkoniki 3
• 2 szuflad
• Półki w komorze lodówki 2
• Mechaniczne sterowanie
• Roczne zużycie energii: 163 kWh/rok
• Całkowita pojemność brutto: 121 l (106 l lodówka + 15 l

zamrażarka)
• Wykończenie White
• Prawe drzwiczki dwustronne

Lodówka wolnostojąca Whirlpool: kolor biały - ARC
104/1/A+

Cechy lodówki wolnostojącej Whirlpool: specjalny regał na
butelki.

Autorozmrażanie
Rozmrażanie bez wysiłku. Technologia Auto Defrost
skutecznie usuwa lód gromadzący się w lodówce.

Komora zamrażarki
Perfekcyjne przechowywanie. Lodówka Whirlpool ma
komorę zamrażarki, w której możesz przechowywać
zamrożone produkty.

Xlent FIT
Xlent FIT zapewnia maksymalną uniwersalność, dzięki
odpowiedniemu zaprojektowaniu umożliwiając montaż
wolno stojącego urządzenia w zabudowie kuchennej.
Bez problemu otwieraj drzwi swojego urządzenia i
wysuwaj do końca szuflady, nie ograniczając się innymi
urządzeniami czy ścianami.

Zarządzanie przestrzenią
Tyle przestrzeni, ile potrzebujesz. Innowacyjna budowa
tej lodówki Whirlpool zapewnia przestrzeń i
wszechstronność, której potrzebujesz, by wygodnie i z
łatwością przechowywać żywność i napoje.

Klasa energetyczna A+
Zwiększona energooszczędność. Dzięki klasie
energetycznej A+, to urządzenie Whirlpool jest nie
tylko bardzo wydajne lecz również wysoce
energooszczędne.

Drzwi dwustronne
Dla Twojej wygody. Lodówka Whirlpool ma
dwustronne drzwi, które można otwierać od prawej
lub lewej strony – a wszystko to dla Twojej wygody.

Półka na butelki
Bezpieczne przechowywanie. Ta lodówka Whirlpool
dzięki specjalnej półce – balkonikowi stanowi idealne
miejsce do przechowywania butelek.

Szklane półki
Umiłowanie piękna w każdym detalu. Lodówka
Whirlpool ma półki ze wzmocnionego szkła z
zaokrąglonymi krawędziami, które zapobiegają
wyciekom. Zaprojektowane, by połączyć piękno i
funkcjonalność oraz zapewnić Ci najwygodniejsze
korzystanie.

Dwie szuflady chłodziarki
Przestrzeń, której potrzebujesz. Ta lodówka Whirlpool
jest wyposażona w dwie szuflady w chłodziarce, dzięki
czemu nigdy nie zabraknie miejsca na warzywa i
owoce.
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DDANE OGÓLNEANE OGÓLNE
Grupa produktowa Chłodziarka

Nazwa serii ARC 104/1/A+

Kod EAN 8003437945571

Typ budowy Wolnostojące

Sposób instalacji Wolnostojące

Sterowanie Mechaniczne

Elementy obsługi i sygnalizacji Mechaniczne

Dominujący kolor produktu White

Moc przyłączeniowa 88

Natężenie 16

Napięcie 220-240

Częstotliwość 50

Długość przewodu zasilającego 180

Rodzaj wtyczki Schuko

Pojemność całkowita netto 110

Liczba gwiazdek 4

Liczba niezależnych układów chłodzenia 1

Wysokość urządzenia 850

Szerokość urządzenia 550

Głębokość urządzenia 580

Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° -

Maksymalna wysokość regulowanych nóżek 0

Waga netto 32

Zawiasy
Prawostronnie z możliwością zamiany

stron

DDANE TEANE TECHNCZNECHNCZNE
Regulowana temperatura -

System ostrzegania brak sygnału

Sposób rozmrażania w chłodziarce Automatyczne

Funkcja szybkiego chłodzenia Brak

Wewnętrzny wentylator w chłodziarce Brak

Stelaż na butelki Brak

Zamek w drzwiach -

Liczba półek w chłodziarce 2

Liczba półek o zmiennej wysokości w chłodziarce 1

Materiał wykonania półek Szklana

Wyświetlacz temperatury w chłodziarce Brak

EFEKTYWNOŚĆEFEKTYWNOŚĆ
Klasa efektywności energetycznej - NOWA DYREKTYWA (2010/30/UE) A+

Roczne zużycie energii (kWh/rok) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) 163

Pojemność chłodziarki netto - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) 96

Pojemność zamrażarki netto - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) 14

Wydajność zamrażania - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) 2

Czas wzrostu temperatury 9

Klasa klimatyczna N-ST

Poziom hałasu 41

No Frost Brak

Maksymalna temperatura otoczenia 0

Minimalna temperatura otoczenia 0
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