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Naam van de leverancier of het handelsmerk: WHIRLPOOL

Adres van de leverancier: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Typeaanduiding: W5 721E OX 2

Type koelapparaat:

Geluidsarm apparaat: Nee Ontwerptype: Vrijstaand

Wijnbewaarkast: Nee Ander koelapparaat: ja

Algemene productparameters:

Parameter Waarde Parameter Waarde

Totale afmetin-
gen (millimeter)

Hoogte 1763

Totaal volume (dm3 of l) 308Breedte 595

Diepte 655

EEI 100 Energie-efficiëntieklasse E

Emissie van akoestisch luchtgeluid
(dB(A) re 1 pW)

39
Emissieklasse voor akoestisch lucht-
geluid

C

Jaarlijks energieverbruik (kWh/
jaar)

233 Klimaatklasse: gematigd/tropisch

Laagste omgevingstemperatuur
(°C) waarvoor het koelapparaat
geschikt is

16
Hoogste omgevingstemperatuur (°C)
waarvoor het koelapparaat geschikt is

43

Winterinstelling Nee



Compartimentparameters:

Compartimenttype

Compartimentparameters en waarden

Comparti-
mentvolume

(dm3 of l)

Aanbevolen tem-
peratuurinstelling

voor optimale
voedselopslag

(°C)
Deze instellingen
zijn niet in tegen-

spraak met de
opslagom-

standigheden
zoals vermeld in
tabel 3 van bi-

jlage IV

Vriesvermogen
(kg/24u)

Ontdooitype (zel-
fontdooifunctie =

Z, handmatige
ontdooifunctie =

H)

Voorraad neen - - - -

Wijnbewaring neen - - - -

Kelder neen - - - -

Vers voedse ja 197,0 4 - A

Chill neen - - - -

0 sterren of ijs-
maker

neen - - - -

1 ster neen - - - -

2 sterren neen - - - -

3 sterren neen - - - -

4 sterren ja 111,0 -18 7,0 M

2-ster-
rengedeelte

neen - - - -

Voor 4-sterrencompartimenten

Snelvriesfunctie ja

Voor wijnbewaarkasten:



Aantal standaardwijnflessen -

Lichtbronparametersr :

1

Type lichtbron LED

Energie-efficiëntieklasse G

Minimumduur van de door de fabrikant geboden garantie: 24 maanden

Aanvullende informatie: De garantieperiode kan verschillen conform de nationale wetgeving. Uitzonderingen: Ier-
land, Verenigd Koninkrijk: 12 maanden; Spanje, Portugal: 36 maanden; Noorwegen: 60 maanden

Link naar de website van de fabrikant met de informatie zoals bedoeld in punt 4, onder a), van bijlage II bij Verordening
(EU) 2019/2019 van de Commissie: https://docs.whirlpool.eu


