
• Energieklasse A+
• Totale nettocapaciteit: 208 l (171 l koelkast + 41 l vriezer)
• Productafmetingen (hxbxd): 1410x550x580 mm
• Omkeerbare deur
• Geluidsniveau: 40 dB (A)
• Klimaatklasse N
• Vriesvermogen: 2 Kg/24 uur
• Automatisch ontdooisysteem
• Temperatuurstijgtijd 16 uur
• Instelbare temperatuur
• Incandescent bulb lighting
• Koelsysteem voor koelkastcompartiment: Conventioneel
• Vriessysteem voor vriescompartiment: Conventioneel
• 4 verstelbare deurvakken
• 1 groente- en fruitlade
• 1 schap in vriescompartiment
• Compartiment voor melkproducten
• 4 schappen in koelcompartiment
• Houder voor ijsblokjes
• Glazen schappen in vriescompartiment
• Roestvrij staal Afwerking
• Totale brutocapaciteit: 218 l (177 l koelkast + 41 l vriezer)
• Mechanische bedieningselementen
• Jaarlijks energieverbruik: 218 kWh/jaar
• Netto gewicht: 42 kg
• Omkeerbare deur rechts

Whirlpool vrijstaande dubbeldeurs koelkast -
WTE2215 X

Kenmerken van deze Whirlpool diepvriezer: kleur inox. Inox
design. Robuuste en elegante glazen legplateaus. Handig
flessenrek om uw flessen veilig te bewaren.

Perfecte installatie
Deze Whirlpool koel/vriescombinatie is eenvoudig te
installeren en kan in elke hoek, of langs een muur
geplaatst worden voor maximale flexibiliteit.

Uitschuifbare lade
Vloeiende beweging. Deze Whirlpool koel/
vriescombinatie is uitgerust met een uitschuifbare lade
voor een gemakkelijker en moeiteloos gebruik.

Capaciteit tot 250 liter
Alle ruimte die u wenst. De grote inhoud van deze
Whirlpool koel/vriescombinatie biedt alle ruimte die u
nodig heeft om uw voedsel te bewaren.

Energieklasse A+
Zeer goede energie-efficiëntie. Met de energieklasse
A+ biedt dit Whirlpool apparaat zowel ideale
resultaten als een efficiënt energieverbruik.

Glazen legplateau
Een passie voor schoonheid in elk detail. Deze
Whirlpool koel/vriescombinatie heeft glazen
legplateaus en combineert hiermee design en
functionaliteit voor de beste gebruikerservaring.

Space Management
Alle ruimte die u wenst. De grote inhoud van deze
Whirlpool koel/vriescombinatie biedt alle ruimte en
flexibiliteit die u nodig heeft om uw voedsel te
bewaren.

Draairichting deuren verwisselbaar
De draairichting van de deuren is verwisselbaar zodat u
deze kan aanpassen volgens uw keukeninrichting - kies
ervoor om de deuren rechts of links te openen.

Flessenvak
Veilig bewaren. Het flessenvak van deze Whirlpool
koel/vriescombinatie biedt de perfecte oplossing voor
het bewaren van flessen.

Divider voor flessen
Veilig bewaren. De divider voor flessen van deze
Whirlpool koel/vriescombinatie biedt de perfecte
oplossing voor het bewaren van flessen.

Zuivelvak
Zuivel bewaren. Deze Whirlpool koel/vriescombinatie
heeft een ruim vak speciaal voor zuivel om het
vermengen van geur en smaak tegen te gaan.
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BELANGRIJKBELANGRIJKSSTE KENMERKENTE KENMERKEN
Productgroep Koel/vriescombinatie

Type installatie Vrijstaand

Type besturing Mechanisch

Uitvoering Vrijstaand

Belangrijkste kleur van het product Roestvrij staal

Aansluitwaarde (W) 95

Stroom 0,6

Spanning 220-240

Frequentie 50

Aantal compressoren 1

Lengte elektriciteitssnoer 175

Type stekker Schuko

Netto-inhoud 208

Aantal sterren 4

Hoogte van het product 1410

Breedte van het product 550

Diepte van het product 580

Maximaal instelbare hoogte 0

Nettogewicht 42

TETECHNISCHE KENMERKENCHNISCHE KENMERKEN
Ontdooiingsproces koelgedeelte Automatisch

Ontdooiingsproces vriesgedeelte Handmatig

Snelkoelschakelaar Nee

Snelvriesfunctie Nee

Indicator vriezerdeur open Nee

Instelbare temperatuur Ja

Temperatuur vriezer instelbaar Nee

Interne ventilator koelgedeelte Nee

Aantal vriesladen 0

IJsblokjes-automaat Nee

Aantal legborden in koelcompartiment 4

Materiaal van de legborden Glas

Thermometer in koelgedeelte Geen

Thermometer in vriesgedeelte Geen

Aantal temperatuurzones 2

VERBRUIKVERBRUIKSSWWAARDENAARDEN
Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EU) A+

Energieverbruik per jaar - NIEUW (2010/30/EU) 218

Netto-inhoud koelkast - NIEUW (2010/30/EU) 171

Netto-inhoud vriezer - NIEUW (2010/30/EU) 41

Invriesvermogen - NIEUW (2010/30/EU) 2

Klimaatklasse N

Geluidsniveau 40

No-frost-systeem Nee

 dB L L

Whirlpool
WTE2215 X

218

171 41 40
2010/1060

WTE2215 X
12NC: 850120911010

EAN-code: 8003437213830

www.whirlpool.eu


