
• Клас енергоефективності A+
• 6TH Sense FreshControl
• Загальний корисний об'єм: 321 л (224 л холодильна

камера + 97 л морозильна камера)
• Габарити продукту (ВxШxГ): 1888x595x659 мм
• Рівень шуму: 42 дБ(A)
• Технологія Dual Fresh No Frost
• Швидке охолодження
• Швидка заморозка
• Кліматичний клас SN-T
• Потужність заморозки: 4 кг/24 год.
• Система багатопоточного охолодження Multiflow
• Сигнал відкритих дверцят
• Сигнал температури
• Ручна система розморозки
• Автономне збереження холоду у разі

знестурмлення16 год.
• Налаштування температури
• LED strip lighting
• Об'єм Xlent fit
• Система охолодження холодильної камери: No Frost
• Система охолодження морозильної камери:No Frost
• 3 регульовні полиці-балкони
• 3 ящик/ящики
• 1 ящик для овочів
• Решітка для пляшок
• 1 полиця у холодильній камері
• 4 полиці/полиць у холодильній камері
• Форма для льоду Ice Cube
• Скляні полиці у морозильній камері
• Чорний покриття
• Загальний об'єм: 356 л (234 л холодильна камера +

122 л морозильна камера)
• Електронне управління
• Річне споживання електроенергії: 312 кВт/рік

Холодильник Whirlpool з нижньою морозильною
камерою соло: з системою frost free - BSNF 8421 K

Характеристики холодильника Whirlpool соло з нижньою
морозильною камерою: чорний колір. Технологія No
Frost, яка перешкоджає утворенню інію за рахунок
зниження рівня вологості. Високий прилад, який може
вмістити продукти відповідно до вподобань кожного з
членів родини. Скляні полиці надають зовнішньому
вигляду елегантності та надійності. Унікальна технологія
6th SENSE FreshControl автоматично встановлює
температуру та рівень вологості, зберігаючи свіжість
Ваших продуктів якомога довше.

Supreme NoFrost
Досконале зберігання. Інноваційний дизайн
Supreme NoFrost холодильника Whirlpool з
нижньою морозильною камерою забезпечує
неперевершені умови зберігання без утворення
інію.

Технологія FreshControl
Ще свіжіше, ще довше. Унікальна технологія 6TH
SENSE Fresh Control динамічно підлаштовує рівень
вологості, забезпечуючи збереження свіжості
продуктів (до 4 разів).

Функція Fast freezing
Швидка заморозка. Функція FastFreezing
використовує температуру на 10 градусів нижче,
ніж мінімальна допустима у налаштуваннях, таким
чином продукти заморожуються швидко і
зберігають свою харчову цінність.

Об'єм 310- 340 л
Вам не бракуватиме місця. Ця модель
холодильника Whirlpool з нижньою морозильною
камерою забезпечить Вам необхідний простір для
комфортного зберігання їжі та напоїв.

Система NoFrost
Розморзка більше не потрібна. Система Total
NoFrost знижує рівень вологості у морозильній
камері, запобігаючи утворенню інію.

Клас енергоефективності А+
Надзвичайна енергоефективність Вашого приладу.
Холодильник Whirlpool з нижньою морозильною
камерою з класом енергоефективності А+
забезпечить якісні результати у поєднанні з
низьким рівнем енергоспоживання.

Скляні полиці
Тяга до краси у кожній деталі. Ця модель
холодильника Whirlpool має скляні полиці, які
поєднують у собі красу та функціональність, та
дарують виключно приємне та зручне
використання.
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MAIN FEMAIN FEAATURETURESS
Група продуктів Холодильник

Тип встановлення Nincs adat

Тип управління Електронне

Тип конструкції Окрема

Основний колір продукту Чорний

Потужність електричного підключення (Вт) 150

Струм (А) 1,2

Напруга (В) 220-240

Частота (Гц) 50

Кількість компресорів 1

Length of Electrical Supply Cord (cm) 220

Тип вилки Schuko

Корисний об'єм (л) 321

Кількість зірок 4

Висота продукту 1888

Ширина продукту 595

Глибина продукту 659

Максимальна висота регулювання ніжок 0

Вага нетто (кг) 67

TETECHNICAL FECHNICAL FEAATURETURESS
Система розморозки холодильної камери Frost-free

Система розморозки морозильної камери Frost-free

Швидке охолодження Так/Є

Швидка заморозка Так/Є

Індикатор відкритих дверей морозильної камери Так/Є

Регулювання температури Так/Є

Регулювання температури у морозильній камері Ні

Внутрішній вентилятор холодильної камери Nincs adat

Кількість ящиків у морозильній камері 3

Автоматичний льодогенератор Nincs adat

Кількість полиць у холодильній камері 4

Матеріал полиць Скло

Термометр у холодильній камері Жодного (-ої)

Термометр у морозильній камері Жодного (-ої)

Кількість температурних зон 2

ENERENERGGY LABELY LABEL
Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EU) A+

Річне енергоспоживання (кВт/рік) - NEW (2010/30/EU) 312

Корисний об'єм холодильної камери (л)- NEW (2010/30/EU) 224

Корисний об'єм морозильної камери (л)- NEW (2010/30/EU) 97

Швидкість замороження (кг./24 год) 4

Кліматичний клас SN-T

Рівень шуму (дБ(А) re 1 pW) 42

Система охолодження Frost free Система "Без інею"

 dB L L
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