
• Energijos klasė A+
• Visa bendroji talpa: 275 l (194 l šaldytuvas + 79 l šaldiklis)
• Gaminio matmenys (AxPxG): 1770x540x545 mm
• Abipusės durys
• Triukšmo lygis: 35 dB(A)
• „LessFrost“
• Klimato klasė SN-T
• Šaldymo našumas: 3.5 kg/24 val.
• Automatinė atitirpinimo sistema
• Temperatūros kilimo laikas 19 val.
• Reguliuojama temperatūra
• Vėdinimo sistema
• Incandescent bulb apšvietimas
• Vėsinimo sistema šaldytuvo skyriui: bešerkšnė
• Šaldymo sistema šaldiklio skyriui: statinė su „LessFrost“

technologija
• Traškiųjų skirtukas
• 3 reguliuojami balkonai
• 3 šaldiklio stalčiai
• Nišos matmenys: 1776x560x560 mm
• Bėgiai ant šaldytuvo stalčiaus
• „Maxi crisper“ šaldytuvo skyriuje
• Butelių lentyna
• Padalytas 70 / 30
• 2 lentynos šaldiklio skyriuje
• Pieno produktų skyrius
• 5 lentynos šaldytuvo skyriuje
• Stiklinės lentynos šaldiklio skyriuje
• Nerūdijantis plienas apdaila
• Visa grynoji talpa: 277 l (197 l šaldytuvas + 80 l šaldiklis)
• Slankiojamų sumontuoto gaubto durų montavimo

sistema
• Mechaninis valdymas
• Metinis energijos suvartojimas: 297 kWh/metus
• Grynasis svoris: 50.6 kg

„Whirlpool“ įmontuojamas šaldytuvas-šaldiklis - ART
6512/A+

„Whirlpool“ įmontuojamo šaldytuvo-šaldiklio
charakteristikos: „Inox“ spalva. „Inox“ dizainas. Stiklo
lentynos su priekiniais apvadais užtikrina tvirtumą,
eleganciją ir papildomą apsaugą. Vėdinimą pagerina
ventiliatorius, užtikrinantis švelnų ir tolygų oro srautą
prietaiso viduje. Patogus butelių laikiklis užtikrina saugų jų
laikymą.

LessFrost
Pamirškite apie susiformuojantį šerkšną. Novatoriška
technologija „LessFrost“ pasižymi unikaliu garintuvu
šaldiklio sienelėse, o ne tarp šaldiklio stalčių, kad
užtikrintų drastišką šerkšno formavimosi sumažėjimą.

250 - 290 l talpa
Visa jums reikalinga vieta. Šis „Whirlpool“ šaldytuvo-
šaldiklio derinys sukurtas tam, kad suteiktų jums
pakankamai vietos, kad galėtumėte patogiai sutalpinti
savo maistą ir gėrimus.

Ventiliacija
Šis „Whirlpool“ šaldytuvas-šaldiklis pasižymi
ventiliatoriumi, užtikrinančiu sklandų ir tolygų oro
paskirstymą prietaiso viduje.

Energinė klasė A+
Puikus energijos efektyvumas. Dėl A+ energijos klasės
šis „Whirlpool“ prietaisas leis jums mėgautis idealiais
rezultatais ir puikiu energijos sunaudojimu.

Stiklinės lentynos
Aistra grožiui kiekvienoje detalėje. Šiame „Whirlpool“
šaldytuve yra stiklinės lentynos, sukurtos taip, kad
suderintų grožį ir funkcionalumą ir suteiktų jums
patogiausią įmanomą naudojimąsi.

Erdvės valdymas
Visa jums reikalinga vieta. Šio „Whirlpool“ šaldytuvo-
šaldiklio novatoriškas dizainas suteiktų jums
pakankamai vietos ir lankstumo, kad galėtumėte
patogiai ir lengvai sutalpinti savo maistą ir gėrimus.

Keičiama durų atidarymo pusė
Jūsų patogumui. Šis „Whirlpool“ šaldytuvas-šaldiklis
pasižymi abipusėmis durimis, kurios galima atidaryti iš
kairės ar dešinės, kaip jums patogiau.

Butelių skyrius duryse
Saugus laikymas. Šiame „Whirlpool“ šaldytuve galite
laikyti savo butelius, nes yra tam skirtas butelių skyrius
duryse.

Butelių skirtukas
Saugus laikymas. Šiame „Whirlpool“ šaldytuve galite
laikyti savo butelius, nes yra tam skirtas butelių
skirtukas.
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MAIN FEMAIN FEAATURETURESS
Gaminių grupė Šaldytuvo / šaldiklio derinys

Montavimo tipas Integruota

Valdymo tipas Mechaninis

Konstrukcijos tipas Integruota

Pagrindinė gaminio spalva Nerūdijantis plienas

Elektros galia (W) 140

Srovė (A) 16

Įtampa (V) 220-240

Dažnis (Hz) 50

Kompresorių skaičius 1

Length of Electrical Supply Cord (cm) 245

Kištuko tipas „Schuko“

Bendras grynasis įrenginio našumas (l) 275

Žvaigždučių įvertinimas 4

Gaminio aukštis 1770

Gaminio plotis 540

Gaminio gylis 545

Didžiausias kojų reguliavimas 0

Grynasis svoris (kg) 50.6

TETECHNICAL FECHNICAL FEAATURETURESS
Atitirpinimo procesas, šaldytuvo skyrius Automatinis

Atitirpinimo procesas, šaldiklio skyrius Rankinis

Greito atvėsinimo galimybė Ne

Greito užšaldymo funkcija Ne

Atidarytų šaldiklio durų indikatorius Ne

Reguliuojama temperatūra Taip

Reguliuojamos temperatūros šaldiklis Ne

Šaldytuvo skyriaus vidinis ventiliatorius Taip

Šaldymo stalčių skaičius 3

Automatinis motorizuotas ledukų gaminimo aparatas Ne

Lentynų skaičius šaldytuvo skyriuje 5

Lentynų medžiaga Stiklas su profiliu

Šaldytuvo skyriaus termometras Nėra

Šaldiklio skyriaus termometras Nėra

Temperatūros zonų skaičius 2

ENERENERGGY LABELY LABEL
Energijos efektyvumo klasė – NAUJA (2010/30/ES) A+

Metinis energijos suvartojimas (kWh/m.) – NAUJA (2010/30/ES) 297

Šaldytuvo grynoji talpa (l) – NAUJA (2010/30/ES) 194

Šaldiklio grynoji talpa (l) – NAUJA (2010/30/ES) 79

Šaldymo našumas (kg/24 val.) – NAUJA (2010/30/ES) 3.5

Klimato klasė SN-T

Triukšmo lygis (db(A) re 1 pW) 35

Bešerkšnė sistema Ne
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