
• Energieklasse A+
• Productafmetingen (hxbxd): 873x540x545 mm
• Totale nettocapaciteit: 100 L
• Vriesvermogen 10 kg/24 uur
• 6TH Sense-technologie
• Snelvriezen
• Handmatig ontdooisysteem
• Indicatielampje snelvriezen
• Instelbare temperatuur
• Vriessysteem voor vriescompartiment: conventioneel
• Waterafvoersysteem
• Automatische uitschakeling snelvriezen
• 4van de laden
• Omkeerbare deur
• Houder voor ijsblokjes
• Aan-uitlampje
• Volledig geïntegreerdvriezer wordt gelegd

Whirlpool intergreerbare diepvriezer: kleur wit - AFB
9720 A+

Kenmerken van deze Whirlpool geïntegreerde hoge
diepvrieskast: kleur wit. FastFreezing technologie vriest
voedsel sneller in om de smaak, textuur en voedingswaarde
te beschermen. Exclusieve 6th SENSE technologie bewaakt
de temperatuur in de diepvriezer en past deze automatisch
aan wanneer nodig. Kosteneffectief en milieuvriendelijk.

6th Sense Technologie
De 6th SENSE technologie houdt de temperatuur in uw
vriezer op peil waardoor deze alleen vriest wanneer
nodig. Kosteneffectief en milieuvriendelijk.

Snelvriesfunctie
Sneller vriezen. Met FastFreeze stelt u de temperatuur
op 10 graden kouder in dan de laagste instelling om
voedsel snel in te vriezen om zo de voedingswaarde te
behouden.

Elektronische bediening
Moeiteloos bedienen. Deze Whirlpool vriezer heeft
een elektronisch bedienbaar display ontworpen voor
het meest eenvoudige gebruiksgemak.

9M
Dit is een Whirlpool inbouw vriezer nishoogte 90 cm.

waterafvoersysteem
Eenvoudig ontdooien. Deze Whirlpool vriezer bevat
een waterafvoersysteem waardoor u moeiteloos
ontdooit en schoonmaakt.

A+ energieklasse
Uitmuntende energie efficiëntie. Met zijn A+ score in
de energieklasse combineert deze Whirlpool vriezer
uitstekende resultaten met een laag energieverbruik.

Aantal laden 4
Ideaal ruimtegebruik. Deze Whirlpool vriezer bevat vier
handige laden om bevroren voedsel in pakjes, doosjes
of zakjes netjes op te bergen.

Alarm
Stroomstoring? Geen probleem. Dankzij Blackout Alert
wordt de temperatuur in uw vriezer in de gaten
gehouden. Een rood licht informeert u als de
temperatuur onder de -8°C komt.

Energie-efficiëntieklasse F
Energiebesparing wordt gegarandeerd bij
energieklasse F.

Draairichting Deur
Draairichting deur verwisselbaar passend bij uw
keukeninrichting - kies ervoor om de deur rechts of
links te openen.
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TETECHNISCHE KENMERKENCHNISCHE KENMERKEN
Ontdooiingsproces Handmatig

Snelvriesfunctie Ja

Vriesgedeelte met dooiwaterafvoersysteem Ja

Aantal laden/rekken 4

Vergrendelbare deur Nee

Thermometer in vriesgedeelte n.v.t

Binnenverlichting -

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

Invriesvermogen - NIEUW (2010/30/EU) 10

Temperatuurstijgingstijd 20

Klimaatklasse SN-T

No-frost-systeem Nee

Netto-inhoud vriezer - NIEUW (2010/30/EU) 100

BELANGRIJKBELANGRIJKSSTE KENMERKENTE KENMERKEN
Productgroep Vriezer

Productnaam AFB 9720 A+

EAN-code 8003437041358

Uitvoering Inbouw

Type installatie Volledig geïntegreerd

Type besturing Elektronisch

Belangrijkste kleur van het product Wit

Aansluitwaarde (W) 80

Stroom 16

Spanning 220-240

Frequentie 50

Lengte elektriciteitssnoer 245

Type stekker Schuko

Netto-inhoud 100

Hoogte van het product 873

Breedte van het product 540

Diepte van het product 545

Maximaal instelbare hoogte 0

Nettogewicht 32.5

Brutogewicht 34

Deurscharnier -

 dB L L
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