
• Energiklass A++
• 6TH Sense sensorteknik
• Kapacitet, netto: 273 liter (Kyl / Frys:: 194 / 79 l.)
• Mått HxBxD: 1770x540x545 mm
• Omhängbara dörrar
• Ljudnivå: 35 dB(A)
• LessFrost-system i frysen
• Klimatklass SN-T
• Infrysningkapacitet: 3.5 Kg/24 h
• Fack för snabbinfrysning
• Automatiskt avfrostningssystem
• Temperaturhöjningstid 19 h
• Justerbar temperatur
• Ventilationssystem
• Typ av belysning: LED
• Kylsystem för kylskåpsutrymmet: No Frost

Whirlpool kyl-frys - ART 6612/A++

Denna fristående kyl och frys från Whirlpool är utrustad
med: inoxfärg. Inoxdesign. Stabila hyllor i härdat glas med
profilkanter som är både eleganta och praktiska. Fläkt som
ger jämn luftgenomströmning och förbättrad ventilation.
6TH SENSE-sensorteknik som automatiskt sänker
temperaturen inuti ditt kylskåp när nya livsmedel ställs in,
vilket minskar energiförbrukningen.

LessFrost
Glöm frostbildning. Innovativ LessFrost-teknik med
kylslingor placerade i väggarna utanför själva
frysutrymmet. Detta gör att risken för frost- och
isbildning i frysen minskar drastiskt.

6TH SENSE Technology
Energieffektiv kylteknik. 6TH SENSE tekniken
kontrollerar temperaturen inne i din frys och boostar
automatiskt infrysningen bara när det behövs.
Kostnadseffektivt och miljövänligt.

Elektroniskt kontrollsystem
Fulländad funktion. Whirlpool kyl/frys med ett
elektroniskt kontrollsystem som garanterar att alla
parametrar alltid är korrekt inställda, vilket ger en
optimal funktion och temperaturkontroll.

250 - 290 l kapacitet
All plats du behöver. Den här Whirlpool-kylfrysen är
utformad för att erbjuda ett rymligt och praktiskt
förvarigsutrymme för din mat och dryck

Kylfläkt
Den här Whirlpool kyl/frysen har en effektiv kylfläkt
som fördelar den kylda luften jämnt i hela
kylutrymmet.

Energisparande
Snabb temperaturåterställning. Kylteknik med funktion
som snabbt och energieffektivt återställer
temperaturen vid behov.

Glashyllor
En passion för skönhet i varje detalj. Det här
Whirlpool-kylskåpet har glashyllor som kombinerar
snygg design med funktionalitet, för att ge dig bästa
tänkbara användarupplevelse.

LED belysning
Perfekt belysning. Energieffektiva LED-lampor sprider
ett jämnt ljus i kylskåpsutrymmet, vilket gör det
enklare för dig att hitta vad du letar efter.

Platshantering
All plats du behöver. Den här Whirlpool-kylfrysens
innovativa design ger all plats och flexibilitet du
behöver för att lätt och bekvämt kunna förvara din mat
och dryck.
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PRPRODUKTEODUKTEGENSKAPERGENSKAPER
Produktgrupp Kombinerad kyl/frys

Installationstyp Inbyggd

Typ av reglage Elektronisk

Konstruktion built-in

Färg Inox

Anslutningseffekt 140

Ström 16

Spänning 220-240

Frekvens 50

Antal kompressorer 1

Nätkabelns längd 245

Elkontakt Schuko

Nettovolym, totalt 273

Stjärnmärkning 4

Höjd 1770

Bredd 540

Djup 545

Max höjdjustering 0

Nettovikt 50.6

TEKNISKA DTEKNISKA DAATTAA
Avfrostning kyl Automatisk

Avfrostning frys Manuell

Snabbkylning Saknas

Snabbinfrysning Saknas

Larm för öppen frysdörr Saknas

Reglerbar temperatur Ja

Justerbar temperatur i frysen Saknas

Fläkt i kylen Ja

Antal lådor/korgar 3

Automatisk ismaskin N/A

Antal hyllor 5

Material, hyllor Glass With Profile

Kyltermometer Saknas

Frystermometer Saknas

Antal förvaringstemperaturer 2

ENERENERGI & PREGI & PRESSTTANDANDAA
Energieffektivitetsklass - NY (2010/30/EU) A++

Årlig energiförbrukning - NY (2010/30/EU) 233

Förvaringsvolym kyl - NY (2010/30/EU) 194

Nettovolym frys - NY (2010/30/EU) 79

Infrysningskapacitet - NY (2010/30/EU) 3.5

Klimatklass SN-T

Buller 35

Automatisk avfrostning Saknas
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