
• Energijos klasė A+
• Gaminio matmenys (AxPxG): 916x1010x698 mm
• Visa grynoji (neto) talpa: 252 l
• Užšaldymo našumas 16.5 kg/24 val.
• „6TH Sense“ technologija
• Greitas užšaldymas
• Didžiausia erdvė
• Rankinė atitirpinimo sistema
• Greito užšaldymo indikacinė lemputė
• Reguliuojama temperatūra
• Šaldymo sistema šaldiklio skyriui: statinė
• Vandens išleidimo sistema
• Greito užšaldymo automatinis išjungimas
• Dirba kambario temperatūroje iki -15 °C
• Apšvietimo įj. / išj.
• Subalansuotas dangtis
• Rakinamos durys
• 2 krepšeliai
• Vidaus apšvietimas
• Elektroninis valdymas
• Paslėptas / plonas kondensatorius
• Balta apdaila
• Klimato klasė SN-T
• Metinis energijos suvartojimas: %ENERGY_ANNUAL%

kWh per metus
• Temperatūros kilimo laikas, saugus, 42 val.
• Garso lygis 42 dB(A)
• Visa bendroji talpa: 255 l

„Whirlpool“ laisvai pastatoma šaldymo dėžė: balta
spalva - WHE2533

„Whirlpool“ laisvai pastatomos šaldymo dėžės
charakteristikos: balta spalva. „FastFreezing“ technologija
paspartina maisto užšaldymą ir išsaugo jo skonį,
konsistenciją ir maistinę vertę. Išskirtinės „6th SENSE“
technologijos dėka yra stebima temperatūra šaldiklio viduje
ir, jei reikia, automatiškai padidinama šaldymo galia.
Ekonomiškas ir ekologiškas. „Space Max“ dizainas užtikrina
pakankamai vietos patogiai laikyti maistą ir gėrimus.

6TH SENSE tehnologija
„6th SENSE“ technologija stebi temperatūrą šaldiklio
viduje ir automatiškai padidina šaldymą, kai reikia. Taupu
ir nekenkia aplinkai.

FastFreeze
Greitas užšaldymas. Greito užšaldymo funkcija leidžia
nustatyti, kad jis šaldytų 10 laipsnių šalčiau už žemiausią
nustatymą, kad maistas užšaltų greitai ir išsaugotų
maistingąsias savybes.

SpaceMax
10% daugiau vietos. Visa vieta, kurios jums reikia norint
užšaldyti maistą, kurią užtikrina sistema „SpaceMax“. Dėl
plokščios galinės dalies ją lengviau valyti ir sudėti
produktus.

Didelė šaldiklio talpa
Visa jums reikalinga vieta. Dėl didelės šio „Whirlpool“
šaldiklio talpos jūs galėsite mėgautis visa erdve, kurios
jums reikia maistui laikyti.

Užrakinimo funkcija
Apsauga su užraktu. Šis „Whirlpool“ šaldiklis yra su
užrakto sistema, kuri garantuoja ramybę.

A+ energijos efektyvumas
Puikus energijos efektyvumas. Dėl A+ energijos klasės šis
„Whirlpool“ šaldiklis leis jums mėgautis idealiais
rezultatais ir mažesniu energijos sunaudojimu.

Krepšių skaičius 2
Idealus erdvės valdymas. Šis „Whirlpool“ šaldiklis yra su
dviem patogiais krepšeliais, kuriuose galite tvarkingai
laikyti šaldyto maisto pakuotes, dėžutes ir maišelius.

Elektroninis valdymas
Valdymas be pastangų. Šis „Whirlpool“ šaldiklis pasižymi
intuityvia elektronine naudotojo sąsaja, sukurta tam, kad
jūsų naudojimo patirtis būtų kuo paprastesnė ir teiktų
malonumą.

Durelių balansavimo sistema
Lengviau atidaryti ir uždaryti. Šaldymo dėžė pasižymi
subalansuoto dangčio sistema, todėl užsidaro švelniai, jį
lengva atidaryti ir nesiūbuos užsidaręs netikėtai.

WHE2533
12NC: 854903496010

GTIN (EAN) kodas: 8003437164972
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TETECHNINĖCHNINĖS SS SAAVYBĖVYBĖSS
Atitirpinimo procesas Rankinis

Greito užšaldymo funkcija Taip

Šaldytuvo skyrius su atitirpinto vandens išleidimo sistema Taip

Stalčių / krepšelių skaičius 2

Rakinamos durys Taip

Šaldiklio skyriaus termometras -

Vidaus apšvietimas -

ENERENERGINĖ KGINĖ KORORTELĖTELĖ
Energijos efektyvumo klasė – NAUJA (2010/30/ES) A+

Šaldymo našumas (kg/24 val.) – NAUJA (2010/30/ES) 16.5

Temperatūros kilimo laikas (val.) 42

Klimato klasė SN-T

„Frost Free“ sistema Ne

Šaldiklio grynoji (neto) talpa (l) – NAUJA (2010/30/ES) 252

PPAAGRINDINĖGRINDINĖS YPS YPAATYBĖTYBĖSS
Produkto grupė Šaldiklis

Komercinis kodas WHE2533

GTIN (EAN) kodas 8003437164972

Konstrukcijos tipas Laisvai pastatomas

Montavimo tipas Nėra

Valdymo tipas Elektroninis

Pagrindinė gaminio spalva Balta

Elektros jungties galia (W) 240

Srovė (A) 16

Įtampa (V) 220-240

Dažnis (Hz) 50

Maitinimo laido ilgis (cm) 245

Kištuko tipas „Schuko“

Bendra grynoji (neto) įrenginio talpa (l) 252

Gaminio aukštis 916

Gaminio plotis 1010

Gaminio gylis 698

Didžiausias kojų reguliavimas 0

Grynasis (neto) svoris (kg) 37.2

Bendrasis svoris (kg) 38.5

Durų lankstas -
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