
• Clasă energetică A++
• 6TH Sense FreshControl
• Capacitate netă totală: 309 l (215 l frigider + 94 l

congelator)
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 1888x595x649 mm
• Uşă reversibilă
• Nivel de zgomot: 42 dB (A)
• Tehnologie Dual Fresh No Frost
• Răcire rapidă
• Congelare rapidă
• Clasa climatică SN-T
• Capacitate de congelare: 15.5 Kg/24 h
• Sistem Multiflow
• Alarmă uşă
• Alarma de temperatură
• Timp de creştere temperatură 22 h
• Temperatură reglabilă

Combina frigorifica Whirlpool independenta: fara
gheata - BSNF 8892 IX

Specificatii frigider independent Whirlpool: culoare inox.
Design inox. Tehnologia NoFrost, pastreaza umiditatea
necesara pentru alimente totodata nu se mai produce
gheata specifica. Un electrocasnic potrivit pentru intreaga
familie. Rafturi de sticla, elegante si in siguranta.

Supreme NoFrost
Doua sisteme NoFrost separate, unul pentru frigider,
iar celalalt pentru congelator, ce creeaza climatul ideal
pentru pastrarea alimentelor.

Fresh Control
Senzorii inteligenti 6th Sense Fresh Control garanteaza
un nivel optim de umiditate pentru o prospetime de
lunga durata,cel mai bun gust si culoare. Mentine
prospetimea pe o perioada de 3x mai mare fata de un
frigider normal. Regleaza temperatura si umiditatea
pastrand prospetimea alimentelor pe o perioada mai
indelungata.

Freeze Control
Datorita Freeze Control arsurile cauzate in procesul de
congelare (freezer burns) sunt reduse cu pana la 50%
iar alimentele isi pastreaza culoarea si calitatea.

Capacitate 290-310 litri
Bucura-te de mai mult spatiu. De acum ai o capacitate
mai mare pentru ati depozita alimentele.

No Frost
Doua sisteme NoFrost separate, unul pentru frigider,
iar celalalt pentru congelator, ce creeaza climatul ideal
pentru pastrarea alimentelor.

EnergySaving
Recuperare de temperatura ultra rapida. Inovatia
tehnologica Energy Saving te ajuta sa economisesti
energie.

Absolute
Frumusete absoluta. Electrocasnicul face parte din
gama Absolute, astfel te poti bucura de design
exclusivist si detalii uimitoare. Bucura-te acum de
functii si eleganta uimitoare.

Fast freezing
Inghetare rapida. Functia Fast freezing iti permite sa
setezi o temperatura cu 10 grade mai mica, pentru a
conserva cel mai bine alimentele.

Racire rapida.
Racire rapida. Temperatura din interior se ajusteaza
automat datorita senzorilor Al 6-lea Simt. De acum te
bucuri de temperatura ideala si consum redus de
energie.
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MAIN FEMAIN FEAATURETURESS
Grup de produse Combina frigorifica

Tipul de instalare N/A

Tip de control Electronic

Tipul de construcție Independent

Culoarea principală a produsului Inox

Conectarea electrică (W) 150

Curent (A) 1,2

Tensiune (V) 220-240

Frecvență (Hz) 50

Număr de compresoare 1

Length of Electrical Supply Cord (cm) 200

Tip de conectare Schuko

Capacitate netă totală (l) 309

Numar stele 4

Înălțimea produsului 1888

Lățimea produsului 595

Adâncimea produsului 649

Ajustare maximă a picioarelor de reglare 0

Greutate netă (kg) 67

TETECHNICAL FECHNICAL FEAATURETURESS
Funcția de dezghețare a frigiderului Frost-Free

Funcția de dezghețare a congelatorului Frost-Free

Posibilitate de răcire rapidă Da

Funcție înghețare rapidă Da

Indicator ușă deschisă congelator Da

Temperatura reglabilă Da

Temperatură reglabilă pentru frigider Da

Ventilator interior pentru frigider Da

Numărul de sertare de congelare 3

Mașină automată de gheață N/A

Număr de rafturi frigider 3

Materialul rafturilor Sticla

Termometru frigider Nici unul

Termometru compartiment frigorific Nici unul

Număr de zone de temperatură 2

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

Consumul anual de energie (kWh / an) - NOU (2010/30 / UE) 240

Capacitate netă Frigider (l) - NOU (2010/30 / UE) 215

Capacitate netă congelator (l) - NOU (2010/30 / UE) 94

Capacitate congelare (kg / 24h) - NOU (2010/30 / UE) 15.5

Clasa climatică SN-T

Nivel de zgomot (dB(A) re 1 pW) 42

Sistem no frost Complet

 dB L L
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