
• Clasă energetică A++
• Capacitate netă totală: 372 l (261 l frigider + 111 l

congelator)
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 2013x595x656 mm
• Uşă reversibilă
• Nivel de zgomot: 39 dB (A)
• StopFrost
• Răcire rapidă
• Clasa climatică N-T
• Capacitate de congelare: 5 Kg/24 h
• Alarmă uşă
• Sistem de dezgheţare automată
• Timp de creştere temperatură 24 h
• Temperatură reglabilă
• Iluminare LED
• Sistem de răcire pentru compartimentul frigider: Static
• Sistem de congelare pentru compartiment congelator:

Static cu Tehnologia StopFrost
• Rafturi reglabile 3
• Sertarele congelatorului 3
• 1 sertar pentru fructe şi legume
• 1 raft în compartimentul congelator
• Rafturi în compartimentul frigider 5
• Tavă pentru cuburi de gheaţă
• Rafturi din sticlă în compartimentul congelator
• Optic Inox Finisaj
• Capacitate totală brută: 373 l (262 l frigider + 111 l

congelator)
• Butoane de comandă electronice
• Consum de energie anual: 253 kWh/an
• Greutate netă:70 kg
• Uşă reversibilă dreapta

Combina frigorifica Whirlpool - W5 921E OX

Specificatii combina Whirlpool: culoare inox. Design inox cu
protectie anti amprenta. Un electrocasnic potrivit pentru
intreaga familie. Rafturi de sticla, elegante si in siguranta. Cu
senzorii Al 6-lea Simt este reglata automat temperatura,
pentru a reduce si costurile de energie.

6th Sense Control
Tehnologia care restaurează rapid temperatura ideală.
Tehnologia 6th SENSE detectează în mod constant
variaţiile de temperatură datorate cauzelor externe
(adică deschiderea ușii) și restaurează rapid temperatura
ideală pentru conservarea optimă a alimentelor atât în
frigider cât și în congelator. Evitaţi arderea alimentelor pe
alimentele depozitate în congelator.

Racire rapida.
Racire rapida. Temperatura din interior se ajusteaza
automat datorita senzorilor Al 6-lea Simt. De acum te
bucuri de temperatura ideala si consum redus de
energie.

Fresh Box+
Fructul și legumele rămân proaspete până la 15 zile *.
Un sertar cu un glisor de control al umidităţii care vă
permite să păstraţi fructele și legumele proaspete până
la 15 zile *. * Pe baza pierderii în greutate și a calităţii
vizuale , luând în considerare fructele și legumele
comune. Procedura de testare internă.

Capacitate 340-380 litri
Bucura-te de mai mult spatiu. De acum ai o capacitate
mai mare pentru ati depozita alimentele.

STOP FROST
1 minut si dezghetarea este gata. De acum te bucuri de
o dezghetare rapida, datorita sistemului StopFrost.

EnergySaving
Recuperare de temperatura ultra rapida. Inovatia
tehnologica Energy Saving te ajuta sa economisesti
energie.

Usa reversibila
Asa cum iti convine. Usa este reversibila si poate fi
deschisa din stanga sau dreapta, cum iti convine.

Sistem de control electronic
Performanta perfecta. Combina Whirlpool prin
specificatiile sale seteaza parametrii necesari pentru a
reduce timpul si costul oferind o temperatura ideala.

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

LessFrost
Mai putina gheata datorita sistemului special si a
cavitatii unice care reduce formarea de gheata.
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MAIN FEMAIN FEAATURETURESS
Grup de produse Combina frigorifica

Tipul de instalare N/A

Tip de control Electronic

Tipul de construcție freestanding

Culoarea principală a produsului Optic Inox

Conectarea electrică (W) 150

Curent (A) 1,2

Tensiune (V) 220-240

Frecvență (Hz) 50

Număr de compresoare 1

Lungimea cablului de alimentare electrică (cm) 245

Tip de conectare Schuko

Capacitate netă totală (l) 372

Numar stele 4

Înălțimea produsului 2013

Lățimea produsului 595

Adâncimea produsului 656

Ajustare maximă a picioarelor de reglare 0

Greutate netă (kg) 70

TETECHNICAL FECHNICAL FEAATURETURESS
Funcția de dezghețare a frigiderului Automat

Funcția de dezghețare a congelatorului Manual

Posibilitate de răcire rapidă Da

Funcție înghețare rapidă Fara

Indicator ușă deschisă congelator Fara

Temperatura reglabilă Da

Temperatură reglabilă pentru frigider Fara

Ventilator interior pentru frigider Fara

Numărul de sertare de congelare 3

Mașină automată de gheață N/A

Număr de rafturi frigider 5

Materialul rafturilor Sticla

Termometru frigider Nici unul

Termometru compartiment frigorific Nici unul

Număr de zone de temperatură 2

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

Consumul anual de energie (kWh / an) - NOU (2010/30 / UE) 253

Capacitate netă Frigider (l) - NOU (2010/30 / UE) 261

Capacitate netă congelator (l) - NOU (2010/30 / UE) 111

Capacitate congelare (kg / 24h) - NOU (2010/30 / UE) 5

Clasa climatică N-T

Nivel de zgomot (dB(A) re 1 pW) 39

Sistem no frost Fara
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