
• Energiklasse A++
• Mål, HxBxD: 916x1180x698 mm
• Kapasitet, netto: 312 liter
• Innfrysingskapasitet: 16 kg / 24 timer
• Funksjon for hurtiginnfrysing
• Space max
• Frysesystem: manuell avising
• Indikatorlampe hurtig frysing
• Justerbar temperatur
• Frysesystem: manuell avriming
• System for drenering av vann
• Automatisk avslåing av hurtig frysing
• Fungerer i romtemperaturer ned til -15 ° C
• On/off lys
• Balansert lokk
• Låsbart lokk
• 2 kurver
• Internt lys
• Mekanisk styring
• Skjult kondensator
• HvitFinish
• Klimaklasse SN-T
• Årlig energiforbruk: 219 kWh
• Sikkerhet ved strømbrudd: 45 timer
• Støynivå 42 dB(A)
• Total bruttokapasitet: 315 l

Whirlpool fryseboks: farge hvit - WHM31112

Denne frittstående fryseboksen fra Whirlpool har følgende
funksjoner: enestående kapasitet som gir deg all den
plassen du trenger for å lagre mat og drikke. Hvit farge.
FastFreezing-teknologi som fryser maten raskere, og
samtidig beskytter smak, tekstur og næringsverdi. Space
Max-design, som gir all den plassen du trenger til å enkelt
lagre din mat og drikke.

Lett å flytte
Lett å flytte takket være hjulene

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

SpaceMax
10 % ekstra plass. All den plassen du trenger til å fryse
maten, takket være SpaceMax-systemet. Den flate
baksiden gjør den også enklere å holde ren og bruke
plassen optimalt.

Stor frysebokskapasitet
All den plassen du trenger. Denne fryseren fra Whirlpool
garanterer med sitt store fryserom at du får all den
plassen du trenger til maten din.

Låsebeskyttelse
Låsebeskyttelse. Denne frysren fra Whirlpool har et
låsesystem, så du kan føle deg trygg.

A++ energieffektivitet
Enestående energieffektivitet Med energiklassen A++, vil
denne fryseren fra Whirlpool gi deg både glimrende
resultater - og lavere strømforbruk.

Antall kurver 2
Ideell plassorganisering. Denne fryseren fra Whirlpool
inneholder to praktiske kurver for å hjelpe deg å lagre
pakker, bokser og poser med frossen mat.

Motvektssystem
Enklere å åpne og lukke. Fryseboksen har et lokk med
balanserende motvekt, så det lukkes varsomt, gir enkel
tilgang, og ikke svinger ned og stenges plutselig.

Alarmer/varsler
Strømbrudd? Ikke noe problem. Strømbruddsvarsel
overvåker temperaturen inne i kjøleskapet. Et blinkende
rødt lys vil fortelle deg at temperaturen har nådd -8 °C.

Vanntømmesystem
Avrim på en enkel måte. Dette Whirlpool Fryser har et
innebygd system for drenering og tømming av vann, s om
sikrer enkel avriming og rengjøring.
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TEKNISKE SPETEKNISKE SPESIFIKASSIFIKASJONERJONER
Avrimingsprosess Manuell

Hurtigfrysfunksjon Ja

Fryseseksjon med oppsamlingssystem for avrimingsvann Ja

Antall skuffer/kurver 2

Låsbar dør Ja

Termometer fryseseksjon -

Innvendig belysning -

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

Innfrysingskapasitet - NY (2010/30/EU) 16

Temperaturstigningstid 45

Klimaklasse SN-T

Frostfritt system Nei

Fryserens nettokapasitet - NY (2010/30/EU) 312

PRPRODUKTINFODUKTINFORMASORMASJONJON
Produktgruppe Fryser

Handelsbetegnelse WHM31112

EAN-kode 8003437165078

Konstruksjonstype Frittstående

Installasjonstype I/t

Betjeningstype Mekanisk

Hovedfarge på produktet Hvit

Tilkoblingseffekt 100

Strøm 16

Spenning 220-240

Frekvens 50

Lengden på strømledningen 245

Støpseltype Schuko

Enhetens totale nettokapasitet 312

Høyde på produktet 916

Bredde på produktet 1180

Dybde på produktet 698

Maksimale justeringsmuligheter føtter 0

Nettovekt 40.6

Bruttovekt 42

Dørhengsel -
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