
• Energijos klasė A+
• Gaminio matmenys (AxPxG): 815x596x545 mm
• Visa grynoji (neto) talpa: 91 l
• Užšaldymo našumas 10 kg/24 val.
• Rankinė atitirpinimo sistema
• Reguliuojama temperatūra
• Šaldymo sistema šaldiklio skyriui: statinė
• 2 stalčiai
• Keičiama durų atidarymo kryptis
• Apšvietimo įj. / išj.
• Reguliuojamos kojos
• 1 šaldymo sklendė
• Montuojama po apačia šaldiklis
• Mechaninis valdymas
• Balta apdaila
• Klimato klasė SN-T

„Whirlpool“ vertikalus šaldiklis: balta spalva - AFB
828/A+

Balta spalva. šis po stalviršiu įmontuojamas prietaisas tinka
kiekvienam kambario stiliui.

Alermas/ įspėjimas
Dingsta elektra? Jokių problemų. Įspėjimo apie
dingusią elektrą funkcija stebi temperatūrą jūsų
šaldytuve. Raudona blyksinti lemputė praneš jums, jei
temperatūra pasieks -8°.

Po stalvirčiu pastatomas prietaisas
Dėl mažo dydžio (aukštis iki 85 cm) ir nuimamo
viršutinio gaubto prietaisą galite pastatyti po virtuvine
spintele.

A+ energijos efektyvumas
Puikus energijos efektyvumas. Dėl A+ energijos klasės
šis „Whirlpool“ šaldiklis leis jums mėgautis idealiais
rezultatais ir mažesniu energijos sunaudojimu.

Stalčių skaičius 2
Idealus erdvės valdymas. Šis „Whirlpool“ šaldiklis yra
su dviem patogiais stalčiais, kuriuose galite tvarkingai
laikyti šaldyto maisto pakuotes, dėžutes ir maišelius.

Keičiama durų atidarymo kryptis
Abipusiai durų lankstai suteikia universalumo statant
virtuvėje – galite pasirinkti atidarymą į kairę ar dešinę
pusę.

Permatomi stalčiai
Dėl permatomų stalčių galite matyti, koks maistas yra
stalčiuose, jų neatidarę.

AFB 828/A+
12NC: 850482896300
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TETECHNINĖCHNINĖS SS SAAVYBĖVYBĖSS
Atitirpinimo procesas Rankinis

Greito užšaldymo funkcija Ne

Šaldytuvo skyrius su atitirpinto vandens išleidimo sistema Ne

Stalčių / krepšelių skaičius 2

Rakinamos durys Ne

Šaldiklio skyriaus termometras Nėra

Vidaus apšvietimas -

ENERENERGINĖ KGINĖ KORORTELĖTELĖ
Energijos efektyvumo klasė – NAUJA (2010/30/ES) A+

Šaldymo našumas (kg/24 val.) – NAUJA (2010/30/ES) 10

Temperatūros kilimo laikas (val.) 27

Klimato klasė SN-T

„Frost Free“ sistema Ne

Šaldiklio grynoji (neto) talpa (l) – NAUJA (2010/30/ES) 91

PPAAGRINDINĖGRINDINĖS YPS YPAATYBĖTYBĖSS
Produkto grupė Šaldiklis

Komercinis kodas AFB 828/A+

GTIN (EAN) kodas 8003437132070

Konstrukcijos tipas built-in

Montavimo tipas Montuojama po apačia

Valdymo tipas Mechaninis

Pagrindinė gaminio spalva Balta

Elektros jungties galia (W) 110

Srovė (A) 16

Įtampa (V) 220-240

Dažnis (Hz) 50

Maitinimo laido ilgis (cm) 245

Kištuko tipas „Schuko“

Bendra grynoji (neto) įrenginio talpa (l) 91

Gaminio aukštis 815

Gaminio plotis 596

Gaminio gylis 545

Didžiausias kojų reguliavimas 0

Grynasis (neto) svoris (kg) 35

Bendrasis svoris (kg) 35.8

Durų lankstas -
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