
• Klasa energetyczna A+
• Wymiary produktu (WxSxG): 916x1405x698 mm
• Całkowita pojemność netto: 390 L
• Wydajność zamrażania 20 kg/24 h
• Technologia 6th Sense
• Szybkie zamrażanie
• Space max
• Ręczny system odszraniania
• Wskaźnik szybkiego zamrażania
• Regulowana temperatura
• Układ zamrażania w komorze zamrażarki: statyczny
• System odprowadzania wody
• Automatyczne wyłączenie szybkiego zamrażania
• Działa w temperaturze pokojowej do -15°C
• Światło Wł./Wył.
• Zrównoważona pokrywa
• Zamykane drzwiczki
• 4 koszyków
• Oświetlenie wewnętrzne
• Sterowanie elektroniczne
• Ukryty/mały skraplacz
• Wykończenie branco
• Klasa Klimatyczna SN-T
• Roczne zużycie energii: 319 kWh/rok
• Bezpieczny czas kontroli narastania temperatury 45 h
• Poziom hałasu: 42 dB(A)
• Całkowita pojemność brutto: 395 l

Wolnostojąca zamrażarka skrzyniowa Whirlpool:
kolor biały - WHE3933

Cechy wolnostojącej zamrażarki skrzyniowej Whirlpool:
wyjątkowa pojemność zapewnia przestrzeń niezbędną do
przechowywania żywności i napojów. Kolor biały.
Technologia FastFreezing przyspiesza mrożenie żywności,
aby zachować jej smak, wygląd i wartość odżywczą. Duże
wymiary pozwalają zaspokoić potrzeby całej rodziny.
Wyjątkowa technologia 6-ty Zmysł, która monitoruje
temperaturę wewnątrz zamrażarki i automatycznie zwiększa
siłę mrożenia w razie potrzeby. Oszczędna i ekologiczna.

Łatwość przemieszczania
Specjalne kółka ułatwiają przesuwanie urządzenia z
miejsca na miejsce

Technologia 6-ty Zmysł
Technologia 6-ty Zmysł kontroluje temperaturę w
zamrażalniku i gdy jest to konieczne automatycznie
zwiększa poziom mrożenia. Oszczędność i ochrona
środowiska.

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.

Duża komora zamrażarki
Tyle przestrzeni, ile potrzebujesz. Zamrażarka Whirlpool
dzięki dużej pojemności zapewni Ci tyle przestrzeni, ile
potrzebujesz do przechowywania żywności.

Blokada ochronna
Blokada ochronna. Zamrażarka Whirlpool jest
wyposażona w blokadę dla większego bezpieczeństwa.

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

Liczba koszy 4
Idealne zarządzanie przestrzenią. Zamrażarka Whirlpool
ma cztery wygodne kosze, w których przechowasz paczki,
pudełka i torebki z mrożonymi produktami, zachowując
porządek.

SpaceMax
10% dodatkowej przestrzeni. Dzięki systemowi SpaceMax
masz tyle przestrzeni do mrożenia żywności, ile
potrzebujesz. Płaski tył ułatwia również czyszczenie i
zarządzanie przestrzenią.
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DDANE TEANE TECHNCZNECHNCZNE
Sposób rozmrażania Manualny

Funkcja szybkiego mrożenia Tak

Sekcja zamrażarki z systemem oprowadzania skroplin Tak

Liczba szuflad/koszy 4

Zamek w drzwiach Tak

Wyświetlacz temperatury w zamrażarce -

Oświetlenie wewnętrzne -

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

Wydajność zamrażania - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) 20

Czas wzrostu temperatury 45

Klasa klimatyczna SN-T

No Frost Brak

Pojemność zamrażarki netto - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) 390

DDANE OGÓLNEANE OGÓLNE
Grupa produktowa Zamrażarka

Nazwa serii WHE3933

Kod EAN 8003437165115

Typ budowy Wolnostojące

Sposób instalacji Nie dotyczy

Sterowanie Elektroniczne

Dominujący kolor produktu branco

Moc przyłączeniowa 100

Natężenie 16

Napięcie 220-240

Częstotliwość 50

Długość przewodu zasilającego 245

Rodzaj wtyczki Schuko

Pojemność całkowita netto 390

Wysokość urządzenia 916

Szerokość urządzenia 1405

Głębokość urządzenia 698

Maksymalna wysokość regulowanych nóżek 0

Waga netto 46.4

Waga brutto 48

Zawiasy -
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