
• Clasă energetică A+
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 850x550x580 mm
• Capacitate netă totală: 82 L
• Capacitate de congelare 4 kg/24 h
• Sistem de decongelare manuală
• Temperatură reglabilă
• Sistem de congelare pentru compartiment congelator:

static
• Sertare 4
• Uşă reversibilă
• Picioruşe reglabile
• Butoane de comandă mecanice
• Condensator ascuns/îngust
• Alb Finisaj
• Clasa climaticăSN-ST
• Consum de energie anual 176 kWh/an
• Timp de atingere a condiţiilor normale de funcţionare

temperatură în caz de întrerupere a curentului 14 h
• Nivel de zgomot: 40 dB(A)
• Capacitate totală brută: 91 l

Congelator independent vertical Whirlpool: culoare
alb - AFB 601 AP

Specificatii lada frigorifica verticala independenta Whirlpool:
culoare alb. Potrivit fiecarui stil.

Sub blat
Datorita inaltimii mici (de pana la 85 cm), il poti
pozitiona oriunde in bucatarie.

Clasa de eficienta A+
Clasa de eficienta a energiei nemaipomenita. Cu
ajutorul clasei de eficienta A+, de acum te bucuri de o
cele mai bune rezultate si reducere de consum.

Usa reversibila
Asa cum iti convine. Usa este reversibila si poate fi
deschisa din stanga sau dreapta cum iti convine.

Numar de sertare 4
Spatiul ideal. Congelatorul Whirlpool iti asigura 4
sertare unde poti depozita pachete de hrana.

Sertar transparent
Sertarele transparente iti permit sa vizualizezi
alimentele fara a le mai cauta.
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TETECHNICAL FECHNICAL FEAATURETURESS
Proces de dezghețare Manual

Funcție înghețare rapidă Fara

Compartiment frigider cu sistem de evacuare a apei provenite din dezghețare Fara

Numărul de sertare / coșuri 4

Posibilitate blocare ușă -

Termometru compartiment frigorific Nici unul

Lumină interioară -

ENERENERGGY LABELY LABEL
Clasa de eficiență energetică - NOU (2010/30 / UE) A+

Capacitate congelare (kg / 24h) - NOU (2010/30 / UE) 4

Durata de creștere a temperaturii (h) 14

Clasa climatică SN-ST

Sistem no frost Fara

Capacitate netă congelator (l) - NOU (2010/30 / UE) 82

MAIN FEMAIN FEAATURETURESS
Grup de produse Congelator

Codul comercial AFB 601 AP

Codul GTIN (EAN) 8003437966705

Tipul de construcție Independent

Tipul de instalare -

Tip de control Mecanic

Culoarea principală a produsului Alb

Conectarea electrică (W) 90

Curent (A) 10

Tensiune (V) 220-240

Frecvență (Hz) 50

Length of Electrical Supply Cord (cm) 170

Tip de conectare Schuko

Capacitate netă totală (l) 82

Înălțimea produsului 850

Lățimea produsului 550

Adâncimea produsului 580

Ajustare maximă a picioarelor de reglare 0

Greutate netă (kg) 33

Greutate brută (kg) 35

Balama usa -

 dB L L
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