
• Energijos klasė A+
• „6TH Sense FreshControl“
• Visa bendroji talpa: 320 l (223 l šaldytuvas + 97 l šaldiklis)
• Gaminio matmenys (AxPxG): 1888x595x663 mm
• Abipusės durys
• Triukšmo lygis: 42 dB(A)
• „Dual Fresh No Frost“ technologija
• Greitas atvėsinimas
• Klimato klasė SN-T
• Šaldymo našumas: 4 kg/24 val.
• „Multiflow“ sistema
• Durų signalas
• Rankinė atitirpinimo sistema
• Temperatūros kilimo laikas 16 val.
• Reguliuojama temperatūra
• LED apšvietimas
• Pritaikyta „Xlent“

„Whirlpool“ laisvai pastatomas šaldytuvas-šaldiklis:
bešerkšnis - BSNF 8121 OX

„Whirlpool“ laisvai pastatomo šaldytuvo-šaldiklio
charakteristikos: „Inox“ spalva. „Optic Inox“ dizainas su
apsauga nuo pirštų antspaudų. Bešerkšnė „No Frost“
technologija sumažina drėgmę ir efektyviai apsaugo nuo
ledo susidarymo šaldiklio viduje. Jūsų šeimos poreikius
atitinkantis aukštas prietaisas. Tvirtos ir elegantiškos stiklo
lentynos.

Supreme NoFrost
Tobulumo išsaugojimas. Šio „Whirlpool“ šaldytuvo-
šaldiklio novatoriškas „Supreme NoFrost“ dizainas
užtikrina beprecedentę maisto saugojimo technologiją
ir funkcijas, garantuodama idealų bešerkšnį klimatą
jūsų maistui.

FreshControl
Šviežumas ilgesnį laiką. Išskirtinė „6TH SENSE Fresh
Control“ technologija dinamiškai reguliuoja drėgmės
lygį ir temperatūrą jūsų šaldiklyje, kad produktai išliktų
švieži (iki 4 kartų ilgiau).

Greitas atvėsinimas
Greitas atvėsinimas. Kai įdedamas naujas maisto
produktas, temperatūra šaldytuve nukrinta iš karto.
Integruoti davikliai automatiškai reguliuoja vėsinimo
temperatūrą, užtikrindami mažą energijos
sunaudojimą ir ilgesnį šviežumą.

310 - 340 l talpa
Visa jums reikalinga vieta. Šis „Whirlpool“ šaldytuvo-
šaldiklio derinys sukurtas tam, kad suteiktų jums
pakankamai vietos, kad galėtumėte patogiai sutalpinti
savo maistą ir gėrimus.

Atspari pirštų antspaudams danga
Lengva valyti. Technologija, apsauganti nuo pirštų
atspaudų, užtikrina, kad pirštų atspaudai, dulkės ir
įbrėžimai būtų nuvalomi lengvai. Valykite lengviau nei
bet kada.

Energinė klasė A+
Puikus energijos efektyvumas. Dėl A+ energijos klasės
šis „Whirlpool“ prietaisas leis jums mėgautis idealiais
rezultatais ir puikiu energijos sunaudojimu.

Absolute dizaino kolekcija
Nepaprastas grožis. Šis „Whirlpool“ prietaisas priklauso
mūsų kolekcijai „Absolute“, kuri pasižymi išskirtiniu
dizainu ir detalėmis. Mėgaukitės idealiu funkcionalumu
ir nepaprasta elegancija.

Paprastas montavimas
Paprastas montavimas. Šis „Whirlpool“ šaldytuvas-
šaldiklis suprojektuotas taip, kad būtų galima lengvai
statyti bet kuriame kampe ar prie sienos, taip
suteikiant jums maksimalų lankstumą.
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MAIN FEMAIN FEAATURETURESS
Gaminių grupė Šaldytuvo / šaldiklio derinys

Montavimo tipas Netaikoma

Valdymo tipas Elektroninis

Konstrukcijos tipas Laisvai pastatomas

Pagrindinė gaminio spalva „Optic Inox“

Elektros galia (W) 150

Srovė (A) 1,2

Įtampa (V) 220-240

Dažnis (Hz) 50

Kompresorių skaičius 1

Length of Electrical Supply Cord (cm) 245

Kištuko tipas „Schuko“

Bendras grynasis įrenginio našumas (l) 320

Žvaigždučių įvertinimas 4

Gaminio aukštis 1888

Gaminio plotis 595

Gaminio gylis 663

Didžiausias kojų reguliavimas 0

Grynasis svoris (kg) 67

TETECHNICAL FECHNICAL FEAATURETURESS
Atitirpinimo procesas, šaldytuvo skyrius Be šerkšno

Atitirpinimo procesas, šaldiklio skyrius Be šerkšno

Greito atvėsinimo galimybė Taip

Greito užšaldymo funkcija Ne

Atidarytų šaldiklio durų indikatorius Ne

Reguliuojama temperatūra Taip

Reguliuojamos temperatūros šaldiklis Ne

Šaldytuvo skyriaus vidinis ventiliatorius Taip

Šaldymo stalčių skaičius 3

Automatinis motorizuotas ledukų gaminimo aparatas Ne

Lentynų skaičius šaldytuvo skyriuje 4

Lentynų medžiaga Stiklas

Šaldytuvo skyriaus termometras Nėra

Šaldiklio skyriaus termometras Nėra

Temperatūros zonų skaičius 2

ENERENERGGY LABELY LABEL
Energijos efektyvumo klasė – NAUJA (2010/30/ES) A+

Metinis energijos suvartojimas (kWh/m.) – NAUJA (2010/30/ES) 312

Šaldytuvo grynoji talpa (l) – NAUJA (2010/30/ES) 223

Šaldiklio grynoji talpa (l) – NAUJA (2010/30/ES) 97

Šaldymo našumas (kg/24 val.) – NAUJA (2010/30/ES) 4

Klimato klasė SN-T

Triukšmo lygis (db(A) re 1 pW) 42

Bešerkšnė sistema Visas
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