
• Klasa energetyczna A++
• Wymiary produktu (WxSxG): 1874x909x698 mm
• Dwustronne drzwiczki
• Poziom hałasu: 37 dB (A)
• Total No Frost
• Szybkie chłodzenie
• Szybkie Zamrażanie
• Zdolność zamrażania 10 kg/24 h
• System FlexiFreeze (-7/ -12/ -18°C)
• System Multiflow
• Czas wzrostu temperatury 20 h
• Strefy temperaturowe 3
• Balkoniki w zamrażarce Brak
• Balkoniki w lodówce 4
• 4 półki w komorze zamrażarki
• 2 półki w komorze zamrażarki
• 2 półki w komorze lodówki
• Oświetlenie LED
• Wyświetlacz cyfrowy
• Roczne zużycie 381 kWh
• Wykończenie Inox Look

Lodówka amerykańska side-by-side Whirlpool: kolor
inox - WQ9 B2L

Cechy lodówki amerykańskiej side-by-side Whirlpool:
technologia NoFrost skutecznie zapobiega tworzeniu się
lodu w zamrażarce poprzez obniżenie poziomu wilgotności.

NoFrost
Bez rozmrażania. Technologia NoFrost zmniejsza
wilgotność w zamrażalniku i zapobiega zbieraniu się lodu.

Szybkie chłodzenie
Szybkie chłodzenie. Temperatura we wnętrzu Twojej
lodówki spada natychmiast, gdy wkładasz do niej nowe
produkty. Wbudowane czujniki automatycznie
dostosowują temperaturę chłodzenia, aby przywrócić
żądaną temperaturę żywności w o połowę krótszym
czasie.

6. Zmysł Fresh Lock
Zachowaj świeżość jedzenia na dłużej, w najbardziej
naturalny sposób. Technologia 6. Zmysł zasilana przez
kompresor inwerterowy zapewnia precyzyjną i stałą
kontrolę temperatury. Kiedy temperatura się zmienia,
czujnik aktywuje sprężarkę, która szybko ją przywraca do
pierwotnego stanu.

Pojemność 560-600 l
Tyle przestrzeni, ile potrzebujesz. Lodówka Side-by-Side
została stworzona tak, aby zapewnić Ci przestrzeń do
wygodnego przechowywania żywności i napojów.

EnergySaving
Superszybkie przywracanie temperatury. Innowacyjna
technologia EnergySaving zapewnia superszybkie
przywracanie temperatury, gwarantujące małe zużycie
energii i długotrwałą świeżość.

6. Zmysł Freeze Lock
Odparzenia mrozowe na mrożonych produktach
zmniejszają jej jakość i wygląd. Technologia 6. Zmysł
minimalizuje wahania temperatury w zamrażarce.

System sterowania elektronicznego
Perfekcyjna praca. Lodówka Whirlpool ma elektroniczny
system sterowania, który zapewnia stałe utrzymanie
prawidłowych parametrów, a więc doskonałą pracę
urządzenia i kontrolę temperatury.

FlexiFreeze
Przestronny przedział FlexiFreeze dostosowuje się do
twoich potrzeb, umożliwiając wybór właściwego
poziomu temperatury dla przechowywanych rzeczy.
Delikatne mrożenie - 7°C: unikaj rozmrażania jedzenia,
które zjesz w ciągu tygodnia. Możesz umieścić jedzenie
na patelni bezpośrednio z zamrażarki. Średnie mrożenie
-12°C: przechowuj lody i desery gotowe do podania.
Głębokie mrożenie -18°C: zachowaj wartość odżywczą
jedzenia na długo.
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DDANE OGÓLNEANE OGÓLNE
Grupa produktowa Side-by-Side

Typ budowy Wolnostojące

Sposób instalacji Wolnostojące

Sterowanie Elektroniczne

Dominujący kolor produktu Inox Look

Moc przyłączeniowa 0

Natężenie 1,5

Napięcie 220-240

Częstotliwość 50/60

Liczba agregatów 1

Długość przewodu zasilającego 180

Rodzaj wtyczki Schuko

Liczba przedziałów 2

Pojemność całkowita netto 591

Liczba gwiazdek 4

Liczba niezależnych układów chłodzenia 1

Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° -

Wysokość urządzenia 1874

Szerokość urządzenia 909

Głębokość urządzenia 698

Waga netto 118

DDANE TEANE TECHNCZNECHNCZNE
System ostrzegania -

Sposób rozmrażania w chłodziarce No Frost

Sposób rozmrażania w zamrażarce No Frost

Funkcja szybkiego chłodzenia Tak

Funkcja szybkiego mrożenia Tak

Wskaźnik otwartych drzwi w zamrażarce Tak

Regulowana temperatura Tak

Automatyczna kostkarka do lodu Brak

Stelaż na butelki -

Liczba półek w chłodziarce 2

Materiał wykonania półek Glass With Profile

Wyświetlacz temperatury w zamrażarce Cyfrowy

Liczba stref temperatury 3

Wyposażenie nawilżające -

EFEKTYWNOŚĆEFEKTYWNOŚĆ
Klasa efektywności energetycznej - NOWA DYREKTYWA (2010/30/UE) A++

Roczne zużycie energii (kWh/rok) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) 381

Pojemność chłodziarki netto - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) 384

Pojemność zamrażarki netto - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) 207

Wydajność zamrażania - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) 10

Klasa klimatyczna SN-N-ST-T

Poziom hałasu 37

No Frost Zamrażarka
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