
• Energiklass A+
• 6TH SENSE FreshControl kylteknik
• Kapacitet, netto: 344 liter (Kyl / Frys:: 247 / 97 l.)
• Mått HxBxD: 2000x595x660 mm
• Omhängbara dörrar
• Ljudnivå: 42 dB(A)
• Frostfritt system
• Snabbkylning
• Funktion för snabbinfrysning
• KlimatklassN-T-EN153
• Infrysningkapacitet: 12 Kg/24 h
• Dynamisk kylning med Multiflow, för jämn temperatur i

hela kylen
• Alarm för hög temperatur
• Semesterläge
• Temperaturhöjningstid 12 h
• Kylfläkt med anti-bakteriellt luftfilter
• Typ av belysning: Lysrör
• Fryssystem för frysutrymmet: NoFrost
• Frukt- och grönsakslådans avdelare
• 4 justerbara dörrhyllor
• 3 fryslådor
• 1 grönsakslåda
• Flaskhylla i metall
• 4 hyllor i kylen
• Islåda
• Rostfri efterbehandling
• Total kapacitet, brutto: 381 liter (Kyl: 256 l. + Frys: 125 l.)
• Elektronisk kontroll
• Premiuminteriörestetik
• Årlig energiförbrukning: 337 kWh
• Nettovikt:73 kg
• Högerhängda dörrar, kan hängas om

Whirlpool fristående kyl-frys: nofrost - WBV3699 NFC
IX

Denna fristående kyl och frys från Whirlpool är utrustad
med: inoxfärg. Inoxdesign. No Frost, frostfri teknik som
effektivt förebygger isbildning genom att sänka
luftfuktigheten inne i frysen. Stort kyl- och frysskåp som
passar familjen. Stadiga och eleganta hyllor i härdat glas.

6TH SENSE FreshControl
Håller maten fräsch längre. Unika 6TH SENSE Fresh
Control kontrollerar och anpassar både temperaturen
och luftfuktigheten i hela kylskåpet. Om luften blir för
torr tillförs fukt efter behov. Tekniken säkerställer en
optimal kylförvaring, vilket innebär att färska livsmedel
får längre hållbarhet.

Snabbinfrysning
Snabb infrysning. Funktion för snabbinfrysning som
snabbt sänker frysens temperatur till en idealisk
temperatur för att frysa in livsmedel. Desto snabbare
infrysning, desto bättre bevaras matens kvalitet och
näringsvärde.

Snabbkylning
Funktion för snabbkylning. En funktion som snabbt
återställer temperaturen i kylskåpet efter att dörren
stått öppen och när man placerat ny mat i det.
Säkerställer en energieffektiv funktion och att dina
kylvaror håller sig fräscha längre.

340 - 380 l kapacitet
All plats du behöver. Den här Whirlpool-kylfrysen är
utformad för att erbjuda ett rymligt och praktiskt
förvarigsutrymme för din mat och dryck.

Anti-fingerprint
Lätt att hålla skinande ren. Whirlpool Anti-fingerprint
behandling skyddar mot repor och motverkar att fett,
damm och fingeravtryck fastnar på ytan. En smart
ytbehandling som gör det enkelt att hålla rent.

ECO funktion
Gläd dig åt lägre energikostnader. EcoNight-funktion
som optimerar produktens funktion och sänker
energikostnaden genom att fokusera
energiförbrukningen under natten då elpriset är lägre.

Absolute Design Collection
Absolut elegans. Den här Whirlpool-produkten ingår i
vår Absolute Design serie som kännetecknas av ett
minimalistiskt formspråk med rena linjer och släta ytor.
Elegant design och funktionalitet i en modern stil.

Activ0°
Perfekt för färskt kött och fisk. Innovativ Activ0°-zon,
ett separat förvaringsutrymme som fungerar perfekt
för att bevara kött och fisk vid låga temperaturer runt
0°C.
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PRPRODUKTEODUKTEGENSKAPERGENSKAPER
Produktgrupp Kombinerad kyl/frys

Installationstyp Fristående

Typ av reglage Elektronisk

Konstruktion Fristående

Färg Rostfri

Anslutningseffekt 140

Ström 10

Spänning 220-240

Frekvens 50

Antal kompressorer 1

Nätkabelns längd 245

Elkontakt Schuko

Nettovolym, totalt 344

Stjärnmärkning 4

Höjd 2000

Bredd 595

Djup 660

Max höjdjustering 0

Nettovikt 73

TEKNISKA DTEKNISKA DAATTAA
Avfrostning kyl Halvautomatisk

Avfrostning frys Frostfritt

Snabbkylning Ja

Snabbinfrysning Ja

Larm för öppen frysdörr Saknas

Reglerbar temperatur -

Justerbar temperatur i frysen Ja

Fläkt i kylen Ja

Antal lådor/korgar 3

Automatisk ismaskin Saknas

Antal hyllor 4

Material, hyllor Glas

Kyltermometer Analog

Frystermometer Analog

Antal förvaringstemperaturer 2

ENERENERGI & PREGI & PRESSTTANDANDAA
Energieffektivitetsklass - NY (2010/30/EU) A+

Årlig energiförbrukning - NY (2010/30/EU) 337

Förvaringsvolym kyl - NY (2010/30/EU) 247

Nettovolym frys - NY (2010/30/EU) 97

Infrysningskapacitet - NY (2010/30/EU) 12

Klimatklass N-T-EN153

Buller 42

Automatisk avfrostning Frysskåp
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