
• Клас енергоефективності: A++
• 6TH Sense FreshControl
• Загальний корисний об'єм: 358 л
• Габарити продукту (ВxШxГ): 1875x595x630 мм
• Рівень шуму: 38 дБ(A)
• Швидке охолодження
• Режим Відпустка
• Система багатопоточного охолодження Multiflow
• Антибактеріальний фільтр
• Налаштування температури
• Внутрішня вентиляція
• Зовнішниій дисплей touch
• Система охолодження холодильної камери: No Frost
• Віддлення Activ0°
• Об'єм Xlent fit
• Повітряний клапан
• 5 регульовні полиці-балкони
• Multiflow tower light освітлення
• 2 ящики(-ів)
• 5 полиці/полиць у холодильній камері
• Електронне управління
• Річне споживання електроенергії 113 кВт/рік
• Загальний об'єм: 371 л
• Чорний покриття

Холодильник Whirlpool соло: чорний колір - SW8
AM2C KAR

Характеристики холодильника Whirlpool соло: клас
енергоефективності А++. Збільшений об'єм. Тепер Вам
не бракуватиме місця. Спеціальна полиця-балкон для
пляшок. Антибактеріальний фільтр ефективно зводить
до мінімуму кількість бактерій у холодильнику.
Унікальна технологія 6th SENSE FreshControl автоматично
встановлює температуру та рівень вологості і зберігає
свіжість Ваших продуктів якомога довше.

Технологія 6TH SENSE
Економте енергію, зберігайте свіжість. Унікальна
технологія 6th SENSE гарантує, що Ваші продукти
матимуть привабливий вигляд та зберігатимуть
свіжість та смак набагато довше, ніж у звичайних
холодильниках.

Технологія FreshControl
Ще свіжіше, ще довше. Унікальна технологія 6TH
SENSE Fresh Control динамічно підлаштовує рівень
вологості, забезпечуючи збереження свіжості
продуктів (до 4 разів).

Технологія Activ0°
Ідеальне рішення для зберігання м'яса та риби.
Технологія Activ0°забезпечує ідеальні умови
зберігання свіжих м'яса та риби, підтримуючи
стабільний рівень температури для збереження
смаку, форми та харчових цінностей Ваших продуктів.

Об'єм понад 350 л
Вам не бракуватиме місця. Ця модель холодильника
Whirlpool забезпечить Вам необхідний простір для
комфортного зберігання їжі та напоїв.

Вентиляція
Ця модель холодильника. Whirlpool оснащена
системою вентиляції, яка забезпечує рівномірне
розподілення охолодженого повітря по всій камері.

Енергозбереження
Надшвидке відновлення температури. Інноваційна
технологія енергозбереження (EnergySaving)
забезпечує надзвичайно швидке відновлення
температури, таким чином забезпечуючи низький
рівень енергоспоживання та довготривалу свіжість
продуктів.

Скляні полиці
Тяга до краси у кожній деталі. Ця модель
холодильника Whirlpool має скляні полиці, які
поєднують у собі красу та функціональність, та
дарують виключно приємне та зручне використання.
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ОСНОВНІ ХАРОСНОВНІ ХАРАКАКТЕРИСТИКИТЕРИСТИКИ
Група продуктів Холодильник

Комерційний код SW8 AM2C KAR

Штрих-код (EAN) код 8003437207785

Тип конструкції Окрема

Тип встановлення Nincs adat

Тип управління Електронне

Тип управління 7-цифровий

Основний колір продукту Чорний

Потужність електричного підключення (Вт) 100

Струм (А) 0,7

Напруга (В) 220-240

Частота (Гц) 50

Довжина шнура живлення (см) 245

Тип вилки Schuko

Корисний об'єм (л) 358

Кількість зірок Nincs adat

Кількість незалежних систем охолодження 1

Висота продукту 1875

Ширина продукту 595

Глибина продукту 630

Глибина з відкритими на 90 градусів дверцятами (мм) -

Максимальна висота регулювання ніжок 0

Вага нетто (кг) 62

Тип петлиць Правий(-а)

ТЕХНІЧНІ ХАРТЕХНІЧНІ ХАРАКАКТЕРИСТИКИТЕРИСТИКИ
Регулювання температури Так/Є

Попереджувальний сигнал
Обидва: звуковий та

світловий

Система розморозки холодильної камери Автоматино

Швидке охолодження Так/Є

Внутрішній вентилятор холодильної камери Так/Є

Полиці для пляшок Так/Є

Блокування дверцят -

Кількість полиць у холодильній камері 5

Кількість регульовних полиць у холодильній камері 3

Матеріал полиць Скло

Термометр у холодильній камері Жодного (-ої)

ЕНЕРГЕЕНЕРГЕТИЧНЕ МАРКУВТИЧНЕ МАРКУВАННЯАННЯ
Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EU) A++

Річне енергоспоживання (кВт/рік) - NEW (2010/30/EU) 113

Корисний об'єм холодильної камери (л)- NEW (2010/30/EU) 358

Корисний об'єм морозильної камери (л)- NEW (2010/30/EU) 0

Швидкість замороження (кг./24 год) 0

Автономне збереження температури (год.) 0

Кліматичний клас SN-T

Рівень шуму (дБ(А) re 1 pW) 38

Система охолодження Frost free Ні

Максимальна температура 0

Мінімальна температура 0
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