
• Klasa energetyczna A+
• Całkowita pojemność netto: 360 l (256 l lodówka + 104 l

zamrażarka)
• Wymiary produktu (WxSxG): 2027x596x678 mm
• Dwustronne drzwiczki
• Poziom hałasu: 40 dB (A)
• Szybkie chłodzenie
• Klasa Klimatyczna SN-T
• Zdolność zamrażania: 10 24 kg/h
• System Multiflow
• Alarm otwartych drzwi
• Alarm temperatury
• Tryb wakacyjny
• Czas wzrostu temperatury 17 h
• LED lighting
• FreshBox 0°
• Regulowane balkoniki 3
• Szuflady zamrażarki 2
• 1 pojemnik na owoce i warzywa
• 1 półka w komorze zamrażarki
• Dozownik wody
• Półki w komorze lodówki 4
• Zasobnik na kostki lodu
• Szklane półki w komorze zamrażarki
• Wykończenie Optic Inox
• Całkowita pojemność brutto: 407 l (277 l lodówka + 130 l

zamrażarka)
• Sterowanie elektroniczne
• Roczne zużycie energii: 355 kWh/rok
• Masa netto:75 kg
• Prawe drzwiczki dwustronne

Lodówko-zamrażarka Whirlpool: bezszronowa - W7
911O OX H AQUA

Cechy lodówko-zamrażarki Whirlpool: kolor inox. Wykonana
ze stali kwasoodpornej Optic Inox odpornej na ślady palców.
No Frost, technologia bezszronowa skutecznie zapobiega
gromadzeniu się lodu w zamrażarce poprzez zmniejszenie
ilości wilgoci. Wysokie urządzenie spełniające potrzeby całej
rodziny. Szklane półki zapewniają wytrzymałość i elegancję.

Total NoFrost
Nigdy więcej rozmrażania. Brak lodu w komorze
zamrażarki.

Technologia 6. Zmysł
Technologia, która szybko przywraca odpowiednią
temperaturę. Technologia 6. ZMYSŁ na bieżąco kontroluje
warunki, w których przechowywana jest żywność i
wykrywa zmiany temperatury, powstałe z przyczyn
zewnętrznych (np. otwarcie drzwi). Szybko przywraca
odpowiednią temperaturę w obu komorach urządzenia,
co gwarantuje najlepsze warunki przechowywania Twojej
żywności. Ponadto, ta innowacyjna technologia
zapobiega powstawaniu odparzeń mrozowych na
produktach przechowywanych w zamrażarce.

Szybkie chłodzenie
Szybkie chłodzenie. Temperatura we wnętrzu Twojej
lodówki spada natychmiast, gdy wkładasz do niej nowe
produkty. Wbudowane czujniki automatycznie
dostosowują temperaturę chłodzenia, co zapewnia
małe zużycie energii i długotrwałą świeżość.

Pojemność 340-380 l
Tyle przestrzeni, ile potrzebujesz. Lodówka została
stworzona tak, aby zapewnić Ci przestrzeń do
wygodnego przechowywania żywności i napojów.

Powłoka przeciw śladom palców
Łatwa w czyszczeniu. Powłoka zapobiegająca
pozostawianiu śladów palców sprawia, że ślady te,
podobnie jak kurz i zadrapania, z łatwością się usuwa.
Czyszczenie jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Tryb wakacyjny
Beztroskie wakacje. Tryb wakacyjny pozwala ustawić
chłodziarko-zamrażarkę w trybie czuwania, gdy Ty
jesteś na wakacjach.

Szklane półki
Umiłowanie piękna w każdym detalu. Lodówka
Whirlpool ma szklane półki zaprojektowane tak, by
połączyć piękno i funkcjonalność oraz zapewnić Ci
najwygodniejsze korzystanie.
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DDANE OGÓLNEANE OGÓLNE
Grupa produktowa Chłodziarko-zamrażarka

Sposób instalacji Wolnostojące

Sterowanie Elektroniczne

Typ budowy freestanding

Dominujący kolor produktu Optic Inox

Moc przyłączeniowa 160

Natężenie 1

Napięcie 220-240

Częstotliwość 50

Liczba agregatów 1

Długość przewodu zasilającego 160

Rodzaj wtyczki Schuko

Pojemność całkowita netto 360

Liczba gwiazdek 4

Wysokość urządzenia 2027

Szerokość urządzenia 596

Głębokość urządzenia 678

Maksymalna wysokość regulowanych nóżek 0

Waga netto 75

DDANE TEANE TECHNCZNECHNCZNE
Sposób rozmrażania w chłodziarce Automatyczne

Sposób rozmrażania w zamrażarce No Frost

Funkcja szybkiego chłodzenia Tak

Funkcja szybkiego mrożenia Brak

Wskaźnik otwartych drzwi w zamrażarce Brak

Regulowana temperatura Nie dotyczy

Zamrażarka z regulowaną temperaturą Tak

Wewnętrzny wentylator w chłodziarce Nie dotyczy

Liczba szuflad w zamrażarce 2

Automatyczna kostkarka do lodu Brak

Liczba półek w chłodziarce 4

Materiał wykonania półek Szklana

Wyświetlacz temperatury w chłodziarce Cyfrowy

Wyświetlacz temperatury w zamrażarce Brak

Liczba stref temperatury N/A

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

Roczne zużycie energii (kWh/rok) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) 355

Pojemność chłodziarki netto - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) 256

Pojemność zamrażarki netto - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) 104

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

Klasa klimatyczna SN-T

Poziom hałasu 40

No Frost Full NoFrost
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