
• Energiklasse: A+
• Kapasitet, netto: 144 liter
• Mål, HxBxD: 815x596x545 mm
• Dør som kan hengsles om
• Støynivå: 37 dB(A)
• Regulerbar temperatur
• Kjøleskap med 4-stjerners frysedel
• 2 justerbare dørhyller
• LED-belysning
• 2 grønnsaksskuffer
• 4 hyller i kjøleskapseksjonen
• Mekanisk styring
• Årlig energiforbruk: 118 kWh
• Kapasitet, brutto: 145 liter
• HvitFinish
• Nisjemål, minimum (HxBxD): 820x600x550 mm
• Høyrehengslet dør, kan hengsles om

Whirlpool integrert kjøleskap: farge hvit - ARZ 005/A+

Dette integrerte kjøleskapet fra Whirlpool har følgende
funksjoner: egen flaskehylle. Kjøleskap til montering under
benk.

Automatisk avriming
Avriming uten slit. Automatisk avrimingsteknologi fjerner
effektivt oppbygging av is i kjøleskapet.

SETMO
Perfekt integrert design. SETMO dør-til-dør
monteringssystem dekker ditt innbygde kjøleskap, og gir
fullstendig designmessig integrering med resten av
kjøkkenet.

115 - 185 l kapasitet
All plassen du trenger. Whirlpool kjøleskap er designet
for å gi deg god plass til å oppbevare din mat og drikke
komfortabelt.

Energiklasse A+
Effektivt energiforbruk. Energibesparende Whirlpool-
modell i energiklasse A+ som tilbyr både optimale
resultater og lavt energiforbruk.

Glasshyller
Vår streben mot skjønnhet i alle detaljer. Dette
kjøleskapet fra Whirlpool inneholder forsterkede
glasshyller som er utviklet for å kombinere skjønnhet og
funksjonalitet, og gir deg den best tenkelige opplevelsen
ved bruk.

Plasshåndtering
All plassen du trenger. Whirlpool kjøleskapets innovative
design gir deg all plassen og fleksibiliteten du trenger for
å oppbevare mat og drikke komfortabelt.

Dør som kan hengsles om
For å gjøre ting enklere. Dette kjøleskapet fra Whirlpool
har en vendbar dør, som kan åpnes fra venstre eller
høyre, for å gjøre ting enklere.

Flaskehylle
Trygg lagring. Dette kjøleskapet fra Whirlpool Kjøleskap
gir perfekt lagring for flasker, som har sin egen hylle.

Apparater for montering under benken
Under benken. Takket være den reduserte størrelsen
(høyde opp til 85 cm), og et toppdeksel som kan tas av,
kan du plassere apparatet under kjøkkenbenken.

Andre crisper-skuff
All den plassen du trenger. Dette kjøleskapet fra
Whirlpool gir en ekstra crisp-skuff, så du aldri går tom for
plass til frukt og grønnsaker.
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PRPRODUKTINFODUKTINFORMASORMASJONJON
Produktgruppe Kjøleskap

Handelsbetegnelse ARZ 005/A+

EAN-kode 8003437132056

Konstruksjonstype Bygg-inn

Installasjonstype Bygg-under

Betjeningstype Mekanisk

Type betjeningsinnstillinger og varselenheter Mekanisk

Hovedfarge på produktet Hvit

Tilkoblingseffekt 100

Strøm 16

Spenning 220-240

Frekvens 50

Lengden på strømledningen 245

Støpseltype Schuko

Enhetens totale nettokapasitet 144

Antall stjerner Automatisk

Antall uavhengige kjølesystemer 1

Høyde på produktet 815

Bredde på produktet 596

Dybde på produktet 545

Dybde med 90 graders åpen dør -

Maksimale justeringsmuligheter føtter 70

Nettovekt 32

Dørhengsel Høyre, kan hengsles om

TEKNISKE SPETEKNISKE SPESIFIKASSIFIKASJONERJONER
Regulerbar temperatur Ja

Varselsignal / Feilfunksjon Uten signal

Avrimingsprosess kjøleseksjon Automatisk

Bryter for hurtigkjøling Nei

Innvendig vifte kjøleseksjon Nei

Flaskehyller Nei

Låsbar dør -

Antall hyller i kjøleseksjon 4

Antall justerbare hyller i kjøleseksjon 3

Hyllenes materiale Glass

Termometer kjøleseksjon Ingen

FFORBRUKORBRUK
Energieffektivitetsklasse - NY (2010/30/EU) A+

Årlig energiforbruk - NY (2010/30/EU) 118

Kjøleskapets nettokapasitet - NY (2010/30/EU) 144

Fryserens nettokapasitet - NY (2010/30/EU) 0

Innfrysingskapasitet - NY (2010/30/EU) 0

Temperaturstigningstid 0

Klimaklasse SN-ST

Støynivå 37

Frostfritt system Nei

Maksimal omgivelsestemperatur 0

Laveste omgivelsestemperatur 0
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