
• Energiklasse A+++
• Kapasitet, netto: 338 liter (Kjøl: 234 l + Frys: 104 l)
• Produktmål (HxBxD): 1912x596x678 mm
• Dører som kan hengsles om
• Støynivå: 37 dB(A)
• Funksjon for hurtiginnfrysing
• Klimaklasse SN-T
• Frysekapasitet: 10 Kg/24 h
• Multiflow, dynamisk kjølesystem
• Døralarm
• Alarm for høy temperatur
• Activ0°-sone
• Tid for temperaturstigning17 h
• Justerbar temperatur
• Type belysning: LED
• FreshBox 0°
• Frysesystem for Fryserseksjon: NoFrost
• 2 regulerbare hyller
• 2 fryseskuffer
• 1 crisper-skuff
• Flaskehylle i metall
• 1 hylle i fryserseksjon
• 3 hyller i kjøledel
• Isterningbrett
• Glasshyller i fryseren
• RustfrittFinish
• Total kapasitet, brutto: 378 liter (Kjøl: 248 l + Frys: 130 l)
• Elektronisk styring
• Årlig energiforbruk: 181 kWh
• Nettovekt:73 kg
• Høyrehengslede dører, kan hengsles om

Whirlpool frittstående kombiskap: no frost - W7 831T
OX H

Dette frittstående kombiskapet fra Whirlpool har følgende
funksjoner: stålfarge. Fingeravtrykkavstøtende Optic
ståldesign. No Frost, en antifrost-teknologi, forebygger
effektivt isdannelse i fryseren din ved å redusere mengden
fuktighet. Høyt produkt som rommer hele familiens behov.
Glasshyller, som både gir robusthet og eleganse.

6th Sense Control
Teknologi som raskt gjenoppretter den ideelle
temperaturen. 6TH SENSE-teknologien registrerer
kontinuerlig temperaturvariasjoner på grunn av eksterne
årsaker (f.eks. døråpning), og gjenoppretter raskt den
ideelle temperaturen for optimal matoppbevaring både i
kjøleskapet og i fryseren. Unngå fryseskader på maten
som oppbevares i fryseren.

Temperaturalarm
Utformet for å gi deg trygghet.
Temperaturalarmfunksjonen varsler hvis temperaturen
inni kjøleskapet øker, og hjelper deg unngå at mat
forringes.

Fresh Box+
Fruit & veggies stay fresh up to 15 days*. A drawer with a
humidity control slider integrated allowing you to keep
your fruit and vegetables fresh up to 15 days*. *Based
on weight loss and visual quality, considering common
fruits and vegetables. Internal test procedure.

310 - 340 l kapasitet
All plassen du trenger. Whirlpool kjøleskap/fryser-
kombinasjonen er designet for å gi deg god plass til å
oppbevare din mat og drikke komfortabelt.

Easy access tray
To find what your most frequently used food
immediately. A special tray that slides out to better see
and easily access the most frequently used food stored in
the freezer.

Inverter Compressor
6TH SENSE inverter compressor. It optimises energy
consumption and reduces temperature fluctuation which
enhances food preservation.

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.

Total NoFrost
Aldri mer avriming. Aldri isras i kjøleskapet.

37 dB(A)
Med et støynivå på 37 dB garanterer dette kjøleskapet
rolige og stille omgivelser på kjøkkenet.

W7 831T OX H
12NC: 859991601480

EAN-kode: 8003437902673
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PRPRODUKTINFODUKTINFORMASORMASJONJON
Produktgruppe Kjøleskap/fryser kombinasjon

Installasjonstype Frittstående

Betjeningstype Elektronisk

Konstruksjonstype Frittstående

Hovedfarge på produktet Rustfritt

Tilkoblingseffekt 160

Strøm 1

Spenning 220-240

Frekvens 50

Antall kompressorer 1

Lengden på strømledningen 245

Støpseltype Schuko

Enhetens totale nettokapasitet 338

Antall stjerner 4

Høyde på produktet 1912

Bredde på produktet 596

Dybde på produktet 678

Maksimale justeringsmuligheter føtter 0

Nettovekt 73

TEKNISKE SPETEKNISKE SPESIFIKASSIFIKASJONERJONER
Avrimingsprosess kjøleseksjon Frostfri

Avrimingsprosess fryseseksjon Frostfri

Bryter for hurtigkjøling I/t

Hurtigfrysfunksjon Ja

Indikator for åpen dør fryser Nei

Regulerbar temperatur Ja

Regulerbar temperatur i fryser Ja

Innvendig vifte kjøleseksjon I/t

Antall fryseskuffer 2

Automatisk motorisert ismaskin N/A

Antall hyller i kjøleseksjon 3

Hyllenes materiale Glass

Termometer kjøleseksjon Digital

Termometer fryseseksjon Digital

Antall temperaturfelt N/A

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

Årlig energiforbruk - NY (2010/30/EU) 181

Kjøleskapets nettokapasitet - NY (2010/30/EU) 234

Fryserens nettokapasitet - NY (2010/30/EU) 104

Innfrysingskapasitet - NY (2010/30/EU) 10

Klimaklasse SN-T

Støynivå 37

Frostfritt system Full
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