
• Clasă energetică A+
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 916x1405x698 mm
• Capacitate netă totală: 390 L
• Capacitate de congelare 20 kg/24 h
• Congelare rapidă
• Space max
• Sistem de decongelare manuală
• Temperatură reglabilă
• Sistem de congelare pentru compartiment congelator:

static
• Sistem de evacuare apă
• Funcţionează în încăperi cu temperaturi de până la -15 °

C
• Aprinderea/Stingerea luminii
• Capac echilibrat
• Uşă care se poate încuia
• Sertare 3
• Lumină interior
• Butoane de comandă mecanice
• Condensator ascuns/îngust
• Alb Finisaj
• Clasa climaticăSN-T
• Consum de energie anual 319 kWh/an
• Timp de atingere a condiţiilor normale de funcţionare

temperatură în caz de întrerupere a curentului 45 h
• Nivel de zgomot: 42 dB(A)
• Capacitate totală brută: 395 l

Lada frigorifica independenta Whirlpool: culoare alb -
WHM3911

Specificatii lada frigorifica independenta Whirlpool:
capacitate remarcabila, pentru alimentele tale. Culoare alb.
Tehnologia FastFreez te ajuta sa iti pastrezi alimentele intr-o
stare perfecta astfel incat sa nu isi piarda din valori.
Dimensiuni impresionante potrivit fiecarui tip de familie.
Spatiu si design adaptate nevoilor tale.

Space Max
Un raft unic, pe doua randuri, ce poate fi utilizat pentru
depozitarea sticlelor mari sau cutiilor pe raftul din
fata,in acelasi timp. De acum ai cu 10% extra spatiu.

Inghetare rapida
Inghetare rapida. Functia de inghetare rapida seteaza
congelatorul cu pana la 10 grade mai rece, astfel incat
sa mentina valorile nutritionale si temperatura optima.

Counter Balance System
Mai usor de deschis si inchis. Lada frigorifica are
balamale speciale care te ajuta sa o inchizi si sa o
deschizi. Usor de manevrat si fara surprize ca se
inchide in mod neasteptat.

Mare
Bucura-te de spatiu mai mare. Cu noile capacitati de la
Whirlpool ai spatiu mai mare pentru depozitarea
hranei.

Sistem de blocare
Acest produs contine un sistem de protectie.

Clasa de eficienta A+
Clasa de eficienta a energiei nemaipomenita. Cu
ajutorul clasei de eficienta A+, de acum te bucuri de o
cele mai bune rezultate si reducere de consum.

Numar de cosuri 3
Spatiul ideal. Congelatorul Whirlpool iti asigura 3 cutii
unde poti depozita pachete de hrana.

Sistemd drenare apa
Datorita sistemului de drenare a apei, te bucuri de
acum fara efort la dezghetare.

Iluminare interioara
Iluminare ideala. Iluminarea interioara iti asigura
mediul ideal privind vizibilitatea produselor tale.

Alarma/Alerta
Pana de curent? Nici o problema. Alerta de
temperatura te ajuta. Un beculet rosu clipeste atunci
cand temperatura ajunge la -8°.
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TETECHNICAL FECHNICAL FEAATURETURESS
Proces de dezghețare Manual

Funcție înghețare rapidă Da

Compartiment frigider cu sistem de evacuare a apei provenite din dezghețare Da

Numărul de sertare / coșuri 3

Posibilitate blocare ușă Da

Termometru compartiment frigorific -

Lumină interioară -

ENERENERGGY LABELY LABEL
Clasa de eficiență energetică - NOU (2010/30 / UE) A+

Capacitate congelare (kg / 24h) - NOU (2010/30 / UE) 20

Durata de creștere a temperaturii (h) 45

Clasa climatică SN-T

Sistem no frost Fara

Capacitate netă congelator (l) - NOU (2010/30 / UE) 390

MAIN FEMAIN FEAATURETURESS
Grup de produse Congelator

Codul comercial WHM3911

Codul GTIN (EAN) 8003437165931

Tipul de construcție Independent

Tipul de instalare N/A

Tip de control Mecanic

Culoarea principală a produsului Alb

Conectarea electrică (W) 240

Curent (A) 16

Tensiune (V) 220-240

Frecvență (Hz) 50

Lungimea cablului de alimentare electrică (cm) 245

Tip de conectare Schuko

Capacitate netă totală (l) 390

Înălțimea produsului 916

Lățimea produsului 1405

Adâncimea produsului 698

Ajustare maximă a picioarelor de reglare 0

Greutate netă (kg) 45.9

Greutate brută (kg) 47.5

Balama usa -
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