
• Energiklasse: A++
• 6TH SENSE FreshControl
• Kapasitet, netto: 364 liter
• Mål, HxBxD: 1875x595x630 mm
• Dør som kan hengsles om
• Støynivå: 38 dB(A)
• Funksjon for hurtigkjøling
• Ferie-modus
• MultiFlow system
• Antibakterielt luftfilter
• Regulerbar temperatur
• Dynamisk kjøling med kjølevifte
• Touchdisplay (på fronten)
• Kjølesystem for Kjøleskapseksjon: No Frost
• Flaggskip interiør-estetikk
• Xlent Fit, kan plaseres i hjørne eller nisje
• Luftventil
• 5 justerbare dørhyller
• 2 grønnsaksskuffer
• 6 hyller i kjøleskapseksjonen
• Elektronisk styring
• Årlig energiforbruk: 114 kWh
• Kapasitet, brutto: 371 liter
• HvitFinish
• Høyrehengslet dør, kan hengsles om

Whirlpool kjøleskap: farge hvit - SW8 AM2D WHR

Dette kjøleskapet fra Whirlpool har følgende funksjoner:
rangert som A++ energiklasse. Enestående kapasitet så du
aldri kommer til å få for lite lagringsplass. Egen flaskehylle.
Antibakterielt filter så du kan føle deg trygg. Eksklusiv 6TH
SENSE FreshControl-teknologi, som automatisk regulerer
temperatur og luftfuktighet inne i apparatet, og dermed
sikrer langvarig ferskhet.

6TH SENSE Technology
Spar energi, hold maten fersk. Den unike 6TH SENSE-
teknologien sørger for at maten ser bedre og smaker
godt lenger enn i vanlige kjøleskap.

FreshControl
Ferskere, lengre. 6TH SENSE FreshControl-teknologi
følger kontinuerlig med temperatur og fuktighet i
kjøleskapet, noe som gir optimale forhold for
oppbevaring av mat, og slik at den kan oppbevares
inntil 4 ganger lengre.

Hurtig nedkjøling
Hurtig nedkjøling. Temperaturen inne i kjøleskapet
synker automatisk når ny mat plasseres der. Innebygde
sensorer justerer automatisk kjøletemperaturen, noe
som gir lavt energiforbruk og forlenger ferskheten.

Over 350 l kapasitet
All plassen du trenger. Whirlpool kjøleskap er designet
for å gi deg god plass til å oppbevare din mat og drikke
komfortabelt.

Ventilasjon
Dette kjøleskapet fra Whirlpool har en vifte som gir
jevn og myk luftstrøm i rommet i apparatet, for å øke
ventilasjonen.

Energispar
Superrask gjenoppretting av temperaturen. Den
innovative Energispar-teknologien gir superrask
gjenoppretting av naturen og forlenger ferskheten.

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.

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

Elektronisk kontrollsystem
Krystallklare ytelser. Dette kjøleskapet fra Whirlpool
har et elektronisk kontrollsystem som garanterer
riktige parameterinnstillinger til enhver tid, og gir
perfekt ytelses- og temperaturkontroll.
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PRPRODUKTINFODUKTINFORMASORMASJONJON
Produktgruppe Kjøleskap

Handelsbetegnelse SW8 AM2D WHR

EAN-kode 8003437208133

Konstruksjonstype freestanding

Installasjonstype Frittstående

Betjeningstype Elektronisk

Type betjeningsinnstillinger og varselenheter 7 segments

Hovedfarge på produktet Hvit

Tilkoblingseffekt 100

Strøm 0,7

Spenning 220-240

Frekvens 50

Lengden på strømledningen 245

Støpseltype Schuko

Enhetens totale nettokapasitet 364

Antall stjerner I/t

Antall uavhengige kjølesystemer 1

Høyde på produktet 1875

Bredde på produktet 595

Dybde på produktet 630

Dybde med 90 graders åpen dør -

Maksimale justeringsmuligheter føtter 0

Nettovekt 62

Dørhengsel Høyre, kan hengsles om

TEKNISKE SPETEKNISKE SPESIFIKASSIFIKASJONERJONER
Regulerbar temperatur Ja

Varselsignal / Feilfunksjon Både visuelt og hørbart

Avrimingsprosess kjøleseksjon Automatisk

Bryter for hurtigkjøling Ja

Innvendig vifte kjøleseksjon Ja

Flaskehyller Nei

Låsbar dør -

Antall hyller i kjøleseksjon 6

Antall justerbare hyller i kjøleseksjon 4

Hyllenes materiale Glass

Termometer kjøleseksjon Analog

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

Årlig energiforbruk - NY (2010/30/EU) 114

Kjøleskapets nettokapasitet - NY (2010/30/EU) 364

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

Innfrysingskapasitet - NY (2010/30/EU) 0

Temperaturstigningstid 0

Klimaklasse SN-T

Støynivå 38

Frostfritt system Nei

Maksimal omgivelsestemperatur 0

Laveste omgivelsestemperatur 0
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