
• Klasa energetyczna A+
• Wymiary produktu (WxSxG): 1771x540x545 mm
• Całkowita pojemność netto: 209 L
• Wydajność zamrażania 19 kg/24 h
• 6th Sense FreezeControl
• No frost
• Szybkie zamrażanie
• Wskaźnik szybkiego zamrażania
• Regulowana temperatura
• Eco Night
• Alarm akustyczny
• Wewnętrzny wyświetlacz dotykowy
• Układ zamrażania w komorze zamrażarki: no frost
• System odprowadzania wody
• Automatyczne wyłączenie szybkiego zamrażania
• Szuflady 8
• Dwustronne drzwiczki

Zamrażarka pionowa do zabudowy Whirlpool: kolor
biały - AFB 1840 A+

Cechy zamrażarki pionowej do zabudowy Whirlpool: kolor
biały. No Frost – technologia bezszronowa ogranicza ilość
wilgoci w zamrażarce I skutecznie zapobiega gromadzeniu
się lodu. Technologia FastFreezing przyspiesza mrożenie
żywności, aby zachować jej smak, wygląd i wartość
odżywczą.

System NoFrost
Bez rozmrażania. Technologia Total NoFrost zmniejsza
wilgotność w zamrażalniku i zapobiega zbieraniu się
lodu.

FastFreeze
Szybkie zamrażanie. Funkcja szybkie zamrażanie
ustawia temperaturę zamrażarki na poziomie o 10
stopni niższym od najniższego ustawienia, aby szybko
zamrozić żywność, zachowując jej wartości odżywcze.

Sterowanie elektroniczne
Łatwe sterowanie. Ta zamrażarka Whirlpool ma
intuicyjny elektroniczny interfejs użytkownika, który
zapewnia Ci najprostszą i najwygodniejszą obsługę,
jaką kiedykolwiek wymyślono.

18M
To jest zamrażarka Whirlpool do zabudowy o wysokości
180 cm.

System odpływu wody
Rozmrażaj z łatwością. Zamrażarka Whirlpool ma
wbudowany system odprowadzania wody dla
łatwiejszego rozmrażania i czyszczenia.

Klasa energetyczna A+
Wyjątkowa klasa energetyczna. Dzięki klasie
energetycznej A+ zamrażarka Whirlpool pozwala Ci
cieszyć się jednocześnie idealnymi rezultatami i
mniejszym zużyciem energii.

Wewnętrzne oświetlenie
Doskonałe oświetlenie. Zamrażarka Whirlpool ma
wewnętrzne oświetlenie, zapewniające doskonałą
widoczność wnętrza – żeby zawsze z łatwością
znajdować to, czego się szuka.

Alarmy/ostrzeżenia
Brak prądu? Nie ma problemu. Dzięki alarmowi braku
prądu temperatura wewnątrz lodówki jest stale
monitorowana. Gdy temperatura osiągnie -8°C włączy
się czerwone, migające światło.

EcoNight
Mniejsze koszty zużycia energii. Funkcja EcoNight
optymalizuje pracę urządzenia i redukuje koszty
energii, skupiając zużycie w godzinach nocnych, gdy jej
koszty są najniższe.
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DDANE TEANE TECHNCZNECHNCZNE
Sposób rozmrażania No Frost

Funkcja szybkiego mrożenia Tak

Sekcja zamrażarki z systemem oprowadzania skroplin Tak

Liczba szuflad/koszy 8

Zamek w drzwiach Brak

Wyświetlacz temperatury w zamrażarce Nie dotyczy

Oświetlenie wewnętrzne -

EFEKTYWNOŚĆEFEKTYWNOŚĆ
Klasa efektywności energetycznej - NOWA DYREKTYWA (2010/30/UE) A+

Wydajność zamrażania - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) 19

Czas wzrostu temperatury 23

Klasa klimatyczna SN-T

No Frost Zamrażarka

Pojemność zamrażarki netto - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) 209

DDANE OGÓLNEANE OGÓLNE
Grupa produktowa Zamrażarka

Nazwa serii AFB 1840 A+

Kod EAN 8003437041365

Typ budowy Do zabudowy

Sposób instalacji W pełni do zabudowy

Sterowanie Elektroniczne

Dominujący kolor produktu Biały

Moc przyłączeniowa 130

Natężenie 16

Napięcie 220-240

Częstotliwość 50

Długość przewodu zasilającego 245

Rodzaj wtyczki Schuko

Pojemność całkowita netto 209

Wysokość urządzenia 1771

Szerokość urządzenia 540

Głębokość urządzenia 545

Maksymalna wysokość regulowanych nóżek 0

Waga netto 57

Waga brutto 59

Zawiasy -

 dB L L
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