
• Клас енергоефективності A+
• Загальний корисний об'єм: 144 л
• Розміри (ВxШxГ): 815x596x545 мм
• Перенавішувані двері
• Рівень шумl: 37 дБ(А)
• Температура, що регулюється
• Система охолодження холодильного відділення:

статична
• 2 балконів, що регулюються по висоті
• Low low lighting
• 2 шухляд
• 4 полиць в холодильному відділенні
• Механічне керування
• Річне енергоспоживання: 118 кВт/рік
• Загальний об'єм: 145 л
• Білий покриття
• Розміри ніші (ВxШxГ): 820x600x550 мм

Холодильник Whirlpool вбудований: білий колір -
ARG 585/A+

Характеристики вбудованого холодильника Whirlpool:
спеціальна полиця-балкон для пляшок. Компактний
холодильник.

Автоматична розморозка
Розморозка без зайвих зусиль. Технологія
автоматичної розморозки ефективно видаляє іній у
холодильнику.

SETMO
Ідеально підійде до будь-якого дизайну. Система
монтування SETMO ідеально адаптує Ваш вбудований
холодильник до будь-якого дизайну.

Об'єм 115- 185 л
Вам не бракуватиме місця. Ця модель холодильника
Whirlpool забезпечить Вам необхідний простір для
комфортного зберігання їжі та напоїв.

Клас енергоефективності А+
Надзвичайна енергоефективність Вашого приладу.
Холодильник Whirlpool з класом енергоефективності
А+ забезпечить якісні результати у поєднанні з
низьким рівнем енергоспоживання.

Скляні полиці
Тяга до краси у кожній деталі. Ця модель
холодильника Whirlpool має скляні полиці, які
поєднують у собі красу та функціональність, та
дарують виключно приємне та зручне використання.

Управління простором
Вам не бракуватиме місця. Інноваційна конструкція
цього холодильника Whirlpool з нижньою
морозильною камерою забезпечить необхідний
простір для простого та комфортного зберігання
продуктів.

Перенавішувані дверцята
Перенавішувані дверцята забезпечать прилаштування
приладу незалежно від типу приміщення та меблів.

Площина для зберігання пляшок
Безпечне зберігання. Цей холодильник Whirlpool
забезпечить бездоганне зберігання ваших пляшок зі
своєю призначеною для цього площиною.

Компактний прилад
Завдяки габаритам (висота до 85 см.) та зйомній
верхній кришці Ви зможете розмістити прилад
безпосередньо під робочою поверхнею.

Розділювач для пляшок
Безпечне зберігання. Ця модель холодильника
Whirlpool з нижньою морозильною камерою
забезпечить ідеальне зберігання пляшок завдяки
спеціальному розділювачу пляшок.
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ОСНОВНІ ХАРОСНОВНІ ХАРАКАКТЕРИСТИКИТЕРИСТИКИ
Група продуктів Холодильник

Комерційний код ARG 585/A+

Штрих-код (EAN) код 8003437134913

Тип конструкції Вбудована

Тип встановлення Окремий

Тип управління Механічний(-е)

Тип управління Механічний(-е)

Основний колір продукту Білий

Потужність електричного підключення (Вт) 100

Струм (А) 16

Напруга (В) 220-240

Частота (Гц) 50

Довжина шнура живлення (см) 245

Тип вилки Schuko

Корисний об'єм (л) 144

Кількість зірок Автоматино

Кількість незалежних систем охолодження 1

Висота продукту 815

Ширина продукту 596

Глибина продукту 545

Глибина з відкритими на 90 градусів дверцятами (мм) -

Максимальна висота регулювання ніжок 70

Вага нетто (кг) 32

Тип петлиць
Перенавішування дверцят (справа

наліво)

ТЕХНІЧНІ ХАРТЕХНІЧНІ ХАРАКАКТЕРИСТИКИТЕРИСТИКИ
Регулювання температури Так/Є

Попереджувальний сигнал Без сигналу

Система розморозки холодильної камери Автоматино

Швидке охолодження Ні

Внутрішній вентилятор холодильної камери Ні

Полиці для пляшок Ні

Блокування дверцят -

Кількість полиць у холодильній камері 4

Кількість регульовних полиць у холодильній камері 3

Матеріал полиць Скло

Термометр у холодильній камері Жодного (-ої)

ЕНЕРГЕЕНЕРГЕТИЧНЕ МАРКУВТИЧНЕ МАРКУВАННЯАННЯ
Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EU) A+

Річне енергоспоживання (кВт/рік) - NEW (2010/30/EU) 118

Корисний об'єм холодильної камери (л)- NEW (2010/30/EU) 144

Корисний об'єм морозильної камери (л)- NEW (2010/30/EU) 0

Швидкість замороження (кг./24 год) 0

Автономне збереження температури (год.) 0

Кліматичний клас SN-ST

Рівень шуму (дБ(А) re 1 pW) 37

Система охолодження Frost free Ні

Максимальна температура 0

Мінімальна температура 0
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