
• Energiklass: A+
• Nettovolym, totalt: 110 l (kyl: 96 l + frys 14 l)
• Mått, HxBxD: 850x550x580 mm
• Omhängbar dörr
• Ljudnivå: 41 dB(A)
• Infrysningkapacitet: 2 Kg/24 h
• Kyl med 4-stjärnigt frysfack
• Kyl med 4-stjärnigt frysfack
• Flaggskeppsinteriörestetik
• Temperaturhöjningstid 9 h
• 3 justerbara dörrfack
• 2 grönsakslådor
• 2 hyllor i kylskåpsutrymmet
• Mekanisk kontroll
• Årlig energiförbrukning: 163 kWh
• Total bruttokapacitet: 121 l (106 l kylskåp + 15 l frys)
• Vit efterbehandling
• Högerhängd dörr, kan hängas om

Whirlpool fristående kylskåp: färg vit - ARC 104/1/A+

Detta fristående kylskåp från Whirlpool är utrustat med: ett
särskilt fack för flaskor.

Automatisk avfrostning
Enkel avfrostning. Automatisk avfrostning som effektivt
motverka frost- och isbildning i kylskåpet.

Frysutrymme
Idealisk förvaring. Det här Whirlpool-kylskåpet har ett
inbyggt frysfack.

Xlent FIT
Xlent FIT-design gör det möjligt att utan några problem
installera produkten direkt mot en vägg, skåp eller
bänkskiva. Ger dig maximal flexibilitet för en snygg
installation utan några störande mellanrum och
outnyttjade utrymmen.

Platshantering
All plats du behöver. Den här Whirlpool-kylens
innovativa design ger all plats och flexibilitet du
behöver för att lätt och bekvämt kunna förvara din mat
och dryck.

Energiklass A+
Effektiv energiförbrukning. Energisnål Whirlpool-
modell i energiklass A+ som erbjuder både optimala
resultat och låg energiförbrukning..

Omhängningsbar dörr
För din bekvämlighets skull. Det här Whirlpool-
kylskåpet har en omhängningsbar dörr, så du kan välja
om det ska öppnas från höger eller från vänster
beroende på vad som passar bäst i ditt kök.

Flaskfack
Säker förvaring. Kylskåp med ett särskilt flaskfack i
dörren, för stabil och säker förvaring av flaskor.

Glashyllor
En passion för skönhet i varje detalj. Det här
Whirlpool-kylskåpet har glashyllor av härdat glas med
spillkant. Snygg och praktisk design för att ge dig bästa
tänkbara användarupplevelse.

Extra grönsakslåda
Allt utrymme du behöver. Det här Whirlpool-kylskåpet
har en extra grönsakslåda så att du aldrig får ont om
plats för frukt och grönsaker.

Fack för mejerivaror
Perfekt förvaring av mejerivaror. Det här Whirlpool-
kylskåpet har ett rymligt fack speciellt för mejerivaror
för att förhindra att dofter och smaker blandas.
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PRPRODUKTEODUKTEGENSKAPERGENSKAPER
Produktgrupp Kylskåp

Produktnamn ARC 104/1/A+

EAN-kod 8003437945571

Konstruktion Fristående

Installationstyp Fristående

Typ av reglage Mekanisk

Typ av kontrollinställning och signalenheter Mechanisk

Färg Vit

Anslutningseffekt 88

Ström 16

Spänning 220-240

Frekvens 50

Nätkabelns längd 180

Elkontakt Schuko

Nettovolym, totalt 110

Stjärnmärkning 4

Ange antalet fristående kylsystem 1

Höjd 850

Bredd 550

Djup 580

Djup med dörren öppen i 90° -

Max höjdjustering 0

Nettovikt 32

Gångjärn Höger omhängbar

TEKNISKA DTEKNISKA DAATTAA
Reglerbar temperatur -

Varningssignal / driftfel Saknas

Avfrostning kyl Automatisk

Snabbkylning Saknas

Fläkt i kylen Saknas

Finns flaskhylla/-or? Saknas

Är dörren låsbar? -

Antal hyllor 2

Antal flyttbara hyllor 1

Material, hyllor Glas

Kyltermometer Saknas

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

Årlig energiförbrukning - NY (2010/30/EU) 163

Förvaringsvolym kyl - NY (2010/30/EU) 96

Nettovolym frys - NY (2010/30/EU) 14

Infrysningskapacitet - NY (2010/30/EU) 2

Temperaturstegringstid 9

Klimatklass N-ST

Buller 41

Automatisk avfrostning Saknas

Max omgivande temperatur 0

Min omgivande temperatur 0
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