
• Klasa energetyczna A++
• Technologia 6th Sense
• Całkowita pojemność netto: 339 l (228 l lodówka + 111 l

zamrażarka)
• Wymiary produktu (WxSxG): 1888x595x663 mm
• Dwustronne drzwiczki
• Poziom hałasu: 38 dB (A)
• StopFrost
• Szybkie chłodzenie
• Klasa Klimatyczna N-T
• Zdolność zamrażania: 5 24 kg/h
• Alarm otwartych drzwi
• Automatyczny system odszraniania
• Czas wzrostu temperatury 24 h
• Regulowana temperatura
• LED lighting
• Dopasowanie Xlent

Lodówko-zamrażarka wolnostojąca Whirlpool - BSF
8152 OX

Cechy wolnostojącej lodówko-zamrażarki Whirlpool: kolor
inox. Wykonana ze stali kwasoodpornej Optic Inox odpornej
na ślady palców. Wysokie urządzenie spełniające potrzeby
całej rodziny. Szklane półki zapewniają wytrzymałość i
elegancję. Czujniki 6-ty Zmysł automatycznie obniżają
temperaturę w lodówce po włożeniu nowych produktów,
zmniejszając zużycie energii.

Technologia 6-ty Zmysł
Oszczędność energii do 30%. Technologia 6-ty Zmysł
kontroluje temperaturę w zamrażalniku i gdy jest to
konieczne automatycznie zwiększa poziom mrożenia.
Oszczędność i ochrona środowiska.

Szybkie chłodzenie
Szybkie chłodzenie. Temperatura we wnętrzu Twojej
lodówki spada natychmiast, gdy wkładasz do niej nowe
produkty. Wbudowane czujniki automatycznie
dostosowują temperaturę chłodzenia, co zapewnia
małe zużycie energii i długotrwałą świeżość.

Prosta instalacja
Prosta instalacja. Chłodziarko-zamrażarkę
zaprojektowano do łatwego montażu i ustawienia w
rogu lub bokiem do ściany, tak aby zapewnić jej
maksymalną wszechstronność.

Pojemność 310-340 l
Tyle przestrzeni, ile potrzebujesz. Lodówka została
stworzona tak, aby zapewnić Ci przestrzeń do
wygodnego przechowywania żywności i napojów.

StopFrost
Rozmrażanie w 1 minutę. System StopFrost sprawia, że
w lodówce nie zbiera się lód. Aby rozmrozić
zamrażalnik, wystarczy wyjąć katalizator i umieścić go
na 1 minutę pod bieżącą wodą.

EnergySaving
Superszybkie przywracanie temperatury. Innowacyjna
technologia EnergySaving zapewnia superszybkie
przywracanie temperatury, gwarantujące małe zużycie
energii i długotrwałą świeżość.

Kolekcja Absolute
Skończone piękno. To urządzenie firmy Whirlpool to
część naszej kolekcji Absolute, którą charakteryzuje
wybitne wzornictwo i dbałość o szczegóły. Ciesz się
doskonałą funkcjonalnością i wyjątkową elegancją.

System sterowania elektronicznego
Perfekcyjna praca. Ta chłodziarko-zamrażarka
Whirlpool ma elektroniczny system sterowania, który
zapewnia stałe utrzymanie prawidłowych parametrów,
a więc doskonałą pracę urządzenia i kontrolę
temperatury.
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DDANE OGÓLNEANE OGÓLNE
Grupa produktowa Chłodziarko-zamrażarka

Sposób instalacji Nie dotyczy

Sterowanie Elektroniczne

Typ budowy Wolnostojące

Dominujący kolor produktu Optic Inox

Moc przyłączeniowa 150

Natężenie 1,2

Napięcie 220-240

Częstotliwość 50

Liczba agregatów 1

Długość przewodu zasilającego 245

Rodzaj wtyczki Schuko

Pojemność całkowita netto 339

Liczba gwiazdek 4

Wysokość urządzenia 1888

Szerokość urządzenia 595

Głębokość urządzenia 663

Maksymalna wysokość regulowanych nóżek 0

Waga netto 62

DDANE TEANE TECHNCZNECHNCZNE
Sposób rozmrażania w chłodziarce Automatyczne

Sposób rozmrażania w zamrażarce Manualny

Funkcja szybkiego chłodzenia Tak

Funkcja szybkiego mrożenia Brak

Wskaźnik otwartych drzwi w zamrażarce Brak

Regulowana temperatura Tak

Zamrażarka z regulowaną temperaturą Brak

Wewnętrzny wentylator w chłodziarce Brak

Liczba szuflad w zamrażarce 3

Automatyczna kostkarka do lodu Nie dotyczy

Liczba półek w chłodziarce 4

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) 243

Pojemność chłodziarki netto - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) 228

Pojemność zamrażarki netto - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) 111

Wydajność zamrażania - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) 5

Klasa klimatyczna N-T

Poziom hałasu 38

No Frost Brak
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