
• Energijos klasė A+
• „6TH Sense FreshControl“
• Visa bendroji talpa: 258 l (201 l šaldytuvas + 63 l šaldiklis)
• Gaminio matmenys (AxPxG): 1770x540x545 mm
• Abipusės durys
• Triukšmo lygis: 38 dB(A)
• „No frost“
• Greitas užšaldymas
• Klimato klasė SN-T
• Šaldymo našumas: 9 kg/24 val.
• Greito užšaldymo skyrius
• Durų signalas
• Temperatūros signalas
• Automatinė atitirpinimo sistema
• Atostogų režimas
• Temperatūros kilimo laikas 16 val.
• 3 LEDs apšvietimas
• Vėsinimo sistema šaldytuvo skyriui: bešerkšnė
• Šaldymo sistema šaldiklio skyriui: bešerkšnė
• Traškiųjų skirtukas
• 4 reguliuojami balkonai
• 3 šaldiklio stalčiai
• Nišos matmenys: 1776x560x555 mm
• Bėgiai ant šaldytuvo stalčiaus
• 2 stalčiai traškiems produktams
• Butelių lentyna
• Padalytas 70 / 30
• 2 lentynos šaldiklio skyriuje
• Pieno produktų skyrius
• 5 lentynos šaldytuvo skyriuje
• Ledukų dozatorius
• Stiklinės lentynos šaldiklio skyriuje
• Balta apdaila
• Visa grynoji talpa: 282 l (204 l šaldytuvas + 78 l šaldiklis)

„Whirlpool“ įmontuojamas šaldytuvas-šaldiklis:
bešerkšnis - ART 884/A+/NF

„Whirlpool“ įmontuojamo šaldytuvo-šaldiklio
charakteristikos: balta spalva. Bešerkšnė „No Frost“
technologija sumažina drėgmę ir efektyviai apsaugo nuo
ledo susidarymo šaldiklio viduje. Tvirtos ir elegantiškos stiklo
lentynos. Vėdinimą pagerina ventiliatorius, užtikrinantis
švelnų ir tolygų oro srautą prietaiso viduje. Išskirtinė „6th
SENSE FreshControl“ technologija automatiškai reguliuoja
temperatūrą ir drėgmės lygį prietaiso viduje, užtikrinant
ilgalaikį šviežumą.

FreshControl
Šviežumas ilgesnį laiką. Išskirtinė „6TH SENSE Fresh
Control“ technologija dinamiškai reguliuoja drėgmės
lygį ir temperatūrą jūsų šaldiklyje, kad produktai išliktų
švieži (iki 4 kartų ilgiau).

Greitas užšaldymas
Greitas užšaldymas. Greito užšaldymo funkcija leidžia
nustatyti, kad jis šaldytų 10 laipsnių šalčiau už
žemiausią nustatymą, kad maistas užšaltų greitai ir
išsaugotų maistingąsias savybes.

Activ0°
Puikiai tinka šviežiai mėsai ir žuviai. Technologija
„Activ0°“ užtikrina idealią saugojimo aplinką jūsų
šviežiai mėsai ir žuviai, palaikydama pastovią
temperatūrą ir išsaugodama maisto skonį, tekstūrą ir
maistines savybes.

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.

NoFrost
Nereikia atitirpinti. Bešerkšnė technologija sumažina
drėgmės lygį šaldiklyje, veiksmingai užkirsdama kelią
ledo susidarymui.

ECONIGHT
Mėgaukitės mažesnėmis išlaidomis energijai. Funkcija
„EcoNight“ optimizuoja eksploatacines savybes ir
sumažina energijos sąnaudas, akcentuodama energijos
naudojimą mažesnio tarifo valandomis naktį.

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.
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MAIN FEMAIN FEAATURETURESS
Gaminių grupė Šaldytuvo / šaldiklio derinys

Montavimo tipas Integruota

Valdymo tipas Elektroninis

Konstrukcijos tipas Integruota

Pagrindinė gaminio spalva Balta

Elektros galia (W) 160

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) 258

Žvaigždučių įvertinimas 4

Gaminio aukštis 1770

Gaminio plotis 540

Gaminio gylis 545

Didžiausias kojų reguliavimas 0

Grynasis svoris (kg) 59.2

TETECHNICAL FECHNICAL FEAATURETURESS
Atitirpinimo procesas, šaldytuvo skyrius Automatinis

Atitirpinimo procesas, šaldiklio skyrius Be šerkšno

Greito atvėsinimo galimybė Ne

Greito užšaldymo funkcija Taip

Atidarytų šaldiklio durų indikatorius Taip

Reguliuojama temperatūra -

Reguliuojamos temperatūros šaldiklis Taip

Šaldytuvo skyriaus vidinis ventiliatorius Taip

Šaldymo stalčių skaičius 3

Automatinis motorizuotas ledukų gaminimo aparatas Ne

Lentynų skaičius šaldytuvo skyriuje 5

Lentynų medžiaga Stiklas

Šaldytuvo skyriaus termometras Nėra

Šaldiklio skyriaus termometras Nėra

Temperatūros zonų skaičius 1

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) 201

Šaldiklio grynoji talpa (l) – NAUJA (2010/30/ES) 63

Šaldymo našumas (kg/24 val.) – NAUJA (2010/30/ES) 9

Klimato klasė SN-T

Triukšmo lygis (db(A) re 1 pW) 38

Bešerkšnė sistema Šaldiklis
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