
• Energiklasse A+
• 6TH SENSE FreshControl kjøleteknologi
• Kapasitet, netto: 320 liter (Kjøl: 223 l + Frys: 97 l)
• Produktmål (HxBxD): 1888x595x663 mm
• Dører som kan hengsles om
• Støynivå: 42 dB(A)
• Supreme Dual NoFrost - to aktive NoFrost-systemer
• Hurtig nedkjøling
• Klimaklasse SN-T
• Frysekapasitet: 4 Kg/24 h
• Multiflow, dynamisk kjølesystem
• Døralarm
• Manuelt opptiningssystem
• Tid for temperaturstigning16 h
• Justerbar temperatur
• Type belysning: LED
• Xlent Fit, kan plaseres i hjørne eller nisje

Whirlpool kombiskap: nofrost - BSNF 8121 OX

Dette frittstående kombiskapet fra Whirlpool har følgende
funksjoner: stålfarge. Fingeravtrykkavstøtende Optic
ståldesign. No Frost, en antifrost-teknologi, forebygger
effektivt isdannelse i fryseren din ved å redusere mengden
fuktighet. Høyt kombiskap som rommer hele familiens
behov. Glasshyller, som både gir robusthet og eleganse.

Supreme NoFrost
Perfekt konservering. Whirlpool kjøleskapsfryserens
innovative Supreme NoFrost-design tilbyr enestående
matkonserveringsteknologi og -funksjoner for et
perfekt, frostfritt matvareklima.

FreshControl
Ferskere, lengre. Den unike 6TH SENSE FreshControl-
teknologien justerer dynamisk fuktighetsnivåene og
temperaturen inne i fryseren, for å holde maten
ferskere lengre (inntil 4 ganger lengre).

Hurtig nedkjøling
Hurtig nedkjøling. Temperaturen inne i kjøleskapet
synker automatisk når ny mat plasseres der. Innebygde
sensorer justerer automatisk kjøletemperaturen, noe
som gir lavt energiforbruk og forlenger ferskheten.

310 - 340 l kapasitet
All plassen du trenger. Whirlpool kjøleskap/fryser-
kombinasjonen er designet for å gi deg god plass til å
oppbevare din mat og drikke komfortabelt.

Fingeravtrykkavstøtende
Enkel å gjøre ren. Den fingeravtrykkavstøtende
behandlingen gjør det enkelt å fjerne fingeravtrykk,
støv og riper. Enklere rengjøring enn noen gang.

Energiklasse A+
Effektivt energiforbruk. Energibesparende Whirlpool-
modell i energiklasse A+ som tilbyr både optimale
resultater og lavt energiforbruk.

Absolute Design Collection
Absolute skjønnhet. Dette apparatet fra Whirlpool er
en del av Absolute-kolleksjonen, som har utsøkt design
og detaljer. Nyt både den ideelle funksjonaliteten og
den enestående elegansen.

Problemfri installasjon
Problemfri installasjon. Dette kjøleskapet fra Whirlpool
er utformet for problemfri installasjon i et hvilket som
helst hjørne, eller med ene siden til veggen, noe som
gir deg maksimal fleksibilitet.

Elektronisk kontrollsystem
Krystallklare ytelser. Dette kombiskapet fra Whirlpool
har et elektronisk kontrollsystem som garanterer
riktige parameterinnstillinger til enhver tid, og gir
perfekt ytelses- og temperaturkontroll.
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PRPRODUKTINFODUKTINFORMASORMASJONJON
Produktgruppe Kjøleskap/fryser kombinasjon

Installasjonstype I/t

Betjeningstype Elektronisk

Konstruksjonstype Frittstående

Hovedfarge på produktet Rustfritt

Tilkoblingseffekt 150

Strøm 1,2

Spenning 220-240

Frekvens 50

Antall kompressorer 1

Lengden på strømledningen 245

Støpseltype Schuko

Enhetens totale nettokapasitet 320

Antall stjerner 4

Høyde på produktet 1888

Bredde på produktet 595

Dybde på produktet 663

Maksimale justeringsmuligheter føtter 0

Nettovekt 67

TEKNISKE SPETEKNISKE SPESIFIKASSIFIKASJONERJONER
Avrimingsprosess kjøleseksjon Frostfri

Avrimingsprosess fryseseksjon Frostfri

Bryter for hurtigkjøling Ja

Hurtigfrysfunksjon Nei

Indikator for åpen dør fryser Nei

Regulerbar temperatur Ja

Regulerbar temperatur i fryser Nei

Innvendig vifte kjøleseksjon Ja

Antall fryseskuffer 3

Automatisk motorisert ismaskin Nei

Antall hyller i kjøleseksjon 4

Hyllenes materiale Glass

Termometer kjøleseksjon Ingen

Termometer fryseseksjon Ingen

Antall temperaturfelt 2

FFORBRUKORBRUK
Energieffektivitetsklasse - NY (2010/30/EU) A+

Årlig energiforbruk - NY (2010/30/EU) 312

Kjøleskapets nettokapasitet - NY (2010/30/EU) 223

Fryserens nettokapasitet - NY (2010/30/EU) 97

Innfrysingskapasitet - NY (2010/30/EU) 4

Klimaklasse SN-T

Støynivå 42

Frostfritt system Full
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