
• Klasa energetyczna A+
• Całkowita pojemność netto: 155 l (115 l lodówka + 40 l

zamrażarka)
• Wymiary produktu (WxSxG): 1230x500x580 mm
• Dwustronne drzwiczki
• Poziom hałasu: 39 dB (A)
• Klasa Klimatyczna N
• Zdolność zamrażania: 2.5 24 kg/h
• Automatyczny system odszraniania
• Czas wzrostu temperatury 15 h
• Incandescent bulb lighting
• Układ chłodzenia przedziału lodówki: Statyczny
• Układ zamrażania w komorze zamrażarki: Statyczny
• Regulowane balkoniki 3
• 1 pojemnik na owoce i warzywa
• 1 półka w komorze zamrażarki
• Półki w komorze lodówki 3
• Zasobnik na kostki lodu
• Szklane półki w komorze zamrażarki
• Wykończenie Aluminium
• Całkowita pojemność brutto: 161 l (119 l lodówka + 42 l

zamrażarka)
• Mechaniczne sterowanie
• Roczne zużycie energii: 192 kWh/rok
• Masa netto:33 kg
• Prawe drzwiczki dwustronne

Lodówko-zamrażarka wolnostojąca Whirlpool -
WTE1611 IS

Cechy wolnostojącej lodówko-zamrażarki Whirlpool: szklane
półki zapewniają wytrzymałość i elegancję. Praktyczna półka
do bezpiecznego przechowywania butelek.

Xlent FIT
Xlent FIT zapewnia maksymalną wszechstronność,
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.

Prowadnice na szufladzie lodówki
Płynne wysuwanie. Ta chłodziarko-zamrażarka
Whirlpool ma szufladę lodówki wyposażoną w
prowadnice, co bez wysiłku zapewnia łatwe i płynne
wysuwanie.

Pojemność do 250 l
Tyle przestrzeni, ile potrzebujesz. Lodówka została
stworzona tak, aby zapewnić Ci przestrzeń do
wygodnego przechowywania żywności i napojów.

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

Szklane półki
Umiłowanie piękna w każdym detalu. Lodówka
Whirlpool ma szklane półki zaprojektowane tak, by
połączyć piękno i funkcjonalność oraz zapewnić Ci
najwygodniejsze korzystanie.

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

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

Półka na butelki
Bezpieczne przechowywanie. Lodówka Whirlpool
dzięki specjalnej półce – balkonikowi stanowi idealne
miejsce do przechowywania butelek.
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DDANE OGÓLNEANE OGÓLNE
Grupa produktowa Chłodziarko-zamrażarka

Sposób instalacji Wolnostojące

Sterowanie Mechaniczne

Typ budowy Wolnostojące

Dominujący kolor produktu Aluminium

Moc przyłączeniowa 95

Natężenie 0,6

Napięcie 220-240

Częstotliwość 50

Liczba agregatów 1

Długość przewodu zasilającego 170

Rodzaj wtyczki Schuko

Pojemność całkowita netto 155

Liczba gwiazdek 4

Wysokość urządzenia 1230

Szerokość urządzenia 500

Głębokość urządzenia 580

Maksymalna wysokość regulowanych nóżek 0

Waga netto 33

DDANE TEANE TECHNCZNECHNCZNE
Sposób rozmrażania w chłodziarce Automatyczne

Sposób rozmrażania w zamrażarce Manualny

Funkcja szybkiego chłodzenia Brak

Funkcja szybkiego mrożenia Brak

Wskaźnik otwartych drzwi w zamrażarce Brak

Regulowana temperatura -

Zamrażarka z regulowaną temperaturą Brak

Wewnętrzny wentylator w chłodziarce Brak

Liczba szuflad w zamrażarce 0

Automatyczna kostkarka do lodu Brak

Liczba półek w chłodziarce 3

Materiał wykonania półek Szklana

Wyświetlacz temperatury w chłodziarce Brak

Wyświetlacz temperatury w zamrażarce Brak

Liczba stref temperatury 2

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

Roczne zużycie energii (kWh/rok) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) 192

Pojemność chłodziarki netto - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) 115

Pojemność zamrażarki netto - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) 40

Wydajność zamrażania - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) 2.5

Klasa klimatyczna N

Poziom hałasu 39

No Frost Brak
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