
• Energiklasse A++
• 6TH SENSE FreshControl kjøleteknologi
• Kapasitet, netto: 316 liter (Kjøl: 222 l + Frys: 94 l)
• Produktmål (HxBxD): 1888x595x663 mm
• Dører som kan hengsles om
• Støynivå: 42 dB(A)
• Supreme Dual NoFrost - to aktive NoFrost-systemer
• Hurtig nedkjøling
• Funksjon for hurtiginnfrysing
• Klimaklasse SN-T
• Frysekapasitet: 4 Kg/24 h
• Multiflow, dynamisk kjølesystem
• Døralarm
• Alarm for høy temperatur
• Tid for temperaturstigning22 h
• Justerbar temperatur
• Kjølevifte med antibakterielt luftfilter

Whirlpool kombiskap: nofrost - BSNF 8452 W

Dette frittstående kombiskapet fra Whirlpool har følgende
funksjoner: hvit farge. 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. En vifte sikrer en jevn luftstrøm inni, for bedre
ventilasjon.

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).

Rask innfrysing
Rask innfrysing. Fast Freeze-funksjonen stiller
frysetemperaturen til 10 grader kaldere enn den
laveste innstilling, for å fryse inn maten raskt og
beholde næringsverdien.

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.

NoFrost
Ingen avriming nødvendig. NoFrost-teknologien
reduserer fuktigheten inne i fryseren, og forebygger
isdannelse.

Energispar
Superrask gjenoppretting av temperaturen. Den
innovative Energispar-teknologien gir superrask
gjenoppretting av naturen og forlenger ferskheten.

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.

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.

Temperaturalarm
Utformet for å gi deg trygghet.
Temperaturalarmfunksjonen varsler hvis temperaturen
inni kjøleskapet øker, og hjelper deg unngå at mat
forringes.
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PRPRODUKTINFODUKTINFORMASORMASJONJON
Produktgruppe Kjøleskap/fryser kombinasjon

Installasjonstype I/t

Betjeningstype Elektronisk

Konstruksjonstype Frittstående

Hovedfarge på produktet Hvit

Tilkoblingseffekt 150

Strøm 1,2

Spenning 220-240

Frekvens 50

Antall kompressorer 1

Lengden på strømledningen 245

Støpseltype Schuko

Enhetens totale nettokapasitet 316

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 Ja

Indikator for åpen dør fryser Ja

Regulerbar temperatur Ja

Regulerbar temperatur i fryser Nei

Innvendig vifte kjøleseksjon Ja

Antall fryseskuffer 3

Automatisk motorisert ismaskin N/A

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) 242

Kjøleskapets nettokapasitet - NY (2010/30/EU) 222

Fryserens nettokapasitet - NY (2010/30/EU) 94

Innfrysingskapasitet - NY (2010/30/EU) 4

Klimaklasse SN-T

Støynivå 42

Frostfritt system Full
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