
• Omkeerbare deur
• Geluidsniveau: 43 dB (A)
• Snelvriezen
• Klimaatklasse SN-N-ST-T
• Vriesvermogen: 5 Kg/24 uur
• Snelvriescompartiment
• Multiflow-systeem
• Deuralarm
• Temperatuurstijgtijd 16 uur
• Instelbare temperatuur
• LED lighting
• 3 verstelbare deurvakken
• 2 schappen in vriescompartiment
• Compartiment voor verse producten
• 4 schappen in koelcompartiment
• Glazen schappen in vriescompartiment
• Roestvrij staal Afwerking
• Elektronische bedieningselementen
• Netto gewicht: 76 kg
• Omkeerbare deur rechts

Whirlpool vrijstaande dubbeldeurs koelkast: Geen
ijsvorming - TTNF 8111 OX

Kenmerken van deze Whirlpool diepvriezer: kleur inox. Inox
design. NoFrost, vorstvrije technologie verlaagt de
vochtigheidsgraad in de diepvriezer, voor een doeltreffende
bestrijding van ijsvorming. Glazen legplateaus met
geprofileerde voorkant. Robuust, elegant en extra veilig.
6TH SENSE sensoren verlagen automatisch de temperatuur
wanneer u nieuw voedsel in het apparaat plaatst, voor een
lager energieverbruik.

6TH SENSE technologie
6TH SENSE technologie: optimaal bewaren van bevroren
voedsel. De 6TH SENSE sensoren detecteren
temperatuurschommelingen en corrigeren deze
onmiddellijk. Tot 30% sneller en energiezuiniger*. (* In
vergelijking met een Whirlpool koel/vriescombinatie met
de Fast Freezing technologie, zonder 6TH SENSE
technologie.)

Activ0°
Perfect voor vers vlees en verse vis. Activ0° is een
speciaal compartiment met de ideale temperatuur voor
het bewaren van vlees en vis. Door de temperatuur
constant op het juiste niveau te houden behoudt voedsel
zijn kleur, smaak en kwaliteit.

FreshBox+
Fruit & groenten blijven tot 15 dagen vers*. Een lade met
geïntegreerde vochtigheidsregelaar zodat uw fruit en
groenten tot 15 dagen goed blijven*. *Op basis van

gewichtsverlies en visuele kwaliteit, rekening houdend met courante

groenten en fruit. Interne testprocedure.

Space Management
Alle ruimte die u wenst. De grote inhoud van deze
Whirlpool koel/vriescombinatie biedt alle ruimte en
flexibiliteit die u nodig heeft om uw voedsel te bewaren.

Anti-fingerprint
Eenvoudig te reinigen. De anti-fingerprint behandeling
zorgt ervoor dat vingerafdrukken, stof en krassen
eenvoudig te verwijderen zijn. Reinigen is nu makkelijker
dan ooit.

Energieklasse A+
Zeer goede energie-efficiëntie. Met de energieklasse A+
biedt dit Whirlpool apparaat zowel ideale resultaten als
een efficiënt energieverbruik.

Glazen legplateau
Een passie voor schoonheid in elk detail. Deze Whirlpool
koel/vriescombinatie heeft glazen legplateaus en
combineert hiermee design en functionaliteit voor de
beste gebruikerservaring.
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BELANGRIJKBELANGRIJKSSTE KENMERKENTE KENMERKEN
Productgroep Koel/vriescombinatie

Type installatie Vrijstaand

Type besturing Elektronisch

Uitvoering Vrijstaand

Belangrijkste kleur van het product Roestvrij staal

Aansluitwaarde (W) 0

Stroom 0,9

Spanning 220-240

Frequentie 50

Aantal compressoren 1

Lengte elektriciteitssnoer 217

Type stekker Schuko

Netto-inhoud 423

Aantal sterren 4

Hoogte van het product 1800

Breedte van het product 700

Diepte van het product 725

Maximaal instelbare hoogte 0

Nettogewicht 76

TETECHNISCHE KENMERKENCHNISCHE KENMERKEN
Ontdooiingsproces koelgedeelte No-Frost

Ontdooiingsproces vriesgedeelte No-Frost

Snelkoelschakelaar Nee

Snelvriesfunctie Ja

Indicator vriezerdeur open Nee

Instelbare temperatuur Ja

Temperatuur vriezer instelbaar Ja

Interne ventilator koelgedeelte Nee

Aantal vriesladen 0

IJsblokjes-automaat Nee

Aantal legborden in koelcompartiment 4

Materiaal van de legborden Glas met profiel

Thermometer in koelgedeelte Analoog

Thermometer in vriesgedeelte Analoog

Aantal temperatuurzones 2

VERBRUIKVERBRUIKSSWWAARDENAARDEN
Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EU) A+

Energieverbruik per jaar - NIEUW (2010/30/EU) 377

Netto-inhoud koelkast - NIEUW (2010/30/EU) 322

Netto-inhoud vriezer - NIEUW (2010/30/EU) 101

Invriesvermogen - NIEUW (2010/30/EU) 5

Klimaatklasse SN-N-ST-T

Geluidsniveau 43

No-frost-systeem Vol

 dB L L
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