
• Energieklasse A+
• Productafmetingen (hxbxd): 1876x908x716 mm
• Omkeerbare deur
• Geluidsniveau: 41 dB (A)
• Snelkoelen
• Snelvriezen
• Vriesvermogen 12.5 kg/24 uur
• Multiflow-systeem
• IJsmachine en waterdispenser
• Temperatuurstijgtijd 22 uur
• 3 temperatuurzones
• 6 deurvakken vriezer
• 4 deurvakken koelkast
• 4 laden in vriescompartiment
• 2 laden in koelcompartiment
• 2 schappen in koelcompartiment
• Ledverlichting

Whirlpool side-by-side koelkast - WQ9I FO1BX

Kenmerken van deze Whirlpool side-by-side koelkast:
noFrost technologie verlaagt de vochtigheidsgraad voor
effectieve bestrijding van ijsvorming in de vriezer.

Ventilatie
Deze Whirlpool koelkast is voorzien van een ventilator
die een snelle en constante luchtstroom door het
apparaat biedt, voor een betere ventilatie.

NoFrost
Ontdooien is verleden tijd. De NoFrost technologie
vermindert de luchtvochtigheid binnen de vriezer
waardoor aanvriezing geen kans krijgt.

Snelkoelfunctie
Sneller koelen. De temperatuur in uw koelkast gaat
onmiddelijk omlaag zodra er nieuwe
voedingsmiddelen bijkomen. Ingebouwde sensoren
passen automatisch de koeltemperatuur aan om zo
een laag energieverbruik en langere versheid te
garanderen.

325 - 560 l capaciteit
Alle ruimte die u wenst. De grote inhoud van deze
Amerikaanse koelkast van Whirlpool biedt alle ruimte
die u nodig heeft om uw voedsel te bewaren.

Energieklasse A+
Grotere energie-efficiëntie. Met de energieklasse A+
geeft dit Whirlpool apparaat zowel ideale resultaten
als een zeer efficiënt energieverbruik.

IJsblokjesmaker
Altijd ijs en koud water. Meer dan 100 ijsblokjes met
één druk op de knop dankzij de geïntegreerde
ijsblokjesmaker. Het gehele compartiment is
uitneembaar zodat u het gemakkelijk mee kunt
nemen.

6th Sense FreshLock
De 6TH SENSE FreshLock technologie bewaart voedsel
langer in optimale omstandigheden dankzij
nauwkeurige en constante regeling van de
temperatuur.

6th Sense FreezeLock
Optimaal bewaren van bevroren levensmiddelen.

Capaciteit 560 - 600 liter
Alle ruimte die je nodig hebt. Deze Whirlpool
Amerikaanse koelkast biedt alle ruimte die je nodig
hebt om jouw voedsel en drank te bewaren.

Energieklasse F
Realiseer energiebesparingen met energieklasse F.
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BELANGRIJKBELANGRIJKSSTE KENMERKENTE KENMERKEN
Productgroep Amerikaanse koelkast

Uitvoering Vrijstaand

Type installatie Vrijstaand

Type besturing Elektronisch

Belangrijkste kleur van het product Zwart staal

Aansluitwaarde (W) 0

Stroom 1,21

Spanning 220-240

Frequentie 50/60

Aantal compressoren 1

Lengte elektriciteitssnoer 180

Type stekker Schuko

Aantal compartimenten 3

Netto-inhoud 554

Aantal sterren 4

Aantal afzonderlijke koelsystemen 3

Diepte met 90° geopende deur -

Hoogte van het product 1876

Breedte van het product 908

Diepte van het product 716

Nettogewicht 159

TETECHNISCHE KENMERKENCHNISCHE KENMERKEN
Alarmsignaal bij storing Optisch en akoestisch

Ontdooiingsproces koelgedeelte No-Frost

Ontdooiingsproces vriesgedeelte No-Frost

Snelkoelschakelaar Ja

Snelvriesfunctie Ja

Indicator vriezerdeur open Ja

Instelbare temperatuur Ja

IJsblokjes-automaat Nee

Legborden voor flessen n.v.t

Aantal legborden in koelcompartiment 2

Materiaal van de legborden Glas met profiel

Thermometer in vriesgedeelte Digitaal

Aantal temperatuurzones 3

Bevochtigingsmogelijkheid -

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

Energieverbruik per jaar - NIEUW (2010/30/EU) 458

Netto-inhoud koelkast - NIEUW (2010/30/EU) 338

Netto-inhoud vriezer - NIEUW (2010/30/EU) 216

Invriesvermogen - NIEUW (2010/30/EU) 12.5

Klimaatklasse SN-N-ST-T

Geluidsniveau 41

No-frost-systeem Vol

 dB L L
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