
• Klasa energetyczna A+
• Wymiary produktu (WxSxG): 1590x596x626 mm
• Całkowita pojemność netto: 202 L
• Wydajność zamrażania 24 kg/24 h
• Szybkie zamrażanie
• Ręczny system odszraniania
• Wskaźnik szybkiego zamrażania
• Regulowana temperatura
• Układ zamrażania w komorze zamrażarki: statyczny
• System odprowadzania wody
• Szuflady 4
• Dwustronne drzwiczki
• Zasobnik na kostki lodu
• Światło Wł./Wył.
• Regulowane nóżki
• Zawór powietrza
• 2 klapek zamrażających
• Mechaniczne sterowanie
• Wykończenie White
• Klasa Klimatyczna SN-T
• Roczne zużycie energii: 259 kWh/rok
• Bezpieczny czas kontroli narastania temperatury 33 h
• Poziom hałasu: 41 dB(A)
• Całkowita pojemność brutto: 232 l
• Lewe drzwiczki dwustronne

Wolnostojąca zamrażarka pionowa Whirlpool: kolor
biały - WVE1640 W

Cechy wolnostojącej zamrażarki pionowej Whirlpool: kolor
biały. Technologia FastFreezing przyspiesza mrożenie
żywności, aby zachować jej smak, wygląd i wartość
odżywczą.

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.

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.

Drzwi dwustronne
Dzięki dwustronnym zawiasom urządzenie można
dopasować do układu kuchni – do Ciebie należy wybór,
czy drzwi będą się otwierały na lewą czy na prawą
stronę.

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.

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

Przezroczyste szuflady
Przezroczyste szuflady pozwalają Ci zobaczyć, co jest w
środku, bez konieczności ich otwierania.
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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 Brak

Wyświetlacz temperatury w zamrażarce Brak

Oświetlenie wewnętrzne -

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

Wydajność zamrażania - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) 24

Czas wzrostu temperatury 33

Klasa klimatyczna SN-T

No Frost Brak

Pojemność zamrażarki netto - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) 202

DDANE OGÓLNEANE OGÓLNE
Grupa produktowa Zamrażarka

Nazwa serii WVE1640 W

Kod EAN 8003437134418

Typ budowy Wolnostojące

Sposób instalacji Nie dotyczy

Sterowanie Mechaniczne

Dominujący kolor produktu White

Moc przyłączeniowa 110

Natężenie 16

Napięcie 220-240

Częstotliwość 50

Długość przewodu zasilającego 245

Rodzaj wtyczki Schuko

Pojemność całkowita netto 202

Wysokość urządzenia 1590

Szerokość urządzenia 596

Głębokość urządzenia 626

Maksymalna wysokość regulowanych nóżek 0

Waga netto 63

Waga brutto 65

Zawiasy -

 dB L L
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