
• Energiklass A++
• Mått, HxBxD: 1771x540x545 mm
• Kapacitet, netto: 209 liter
• Infrysningskapacitet: 21 kg/24 tim
• No Frost system, självavfrostande
• Funktion för snabbinfrysning
• Snabbinfrysning indikatorlampa
• Justerbar temperatur
• Eko Natt
• Ljudsignal vid förhöjd temperatur och öppen dörr
• Touch display (i skåpet)
• No Frost system, självavfrostande frys
• Avrinningsrör i fronten för avfrost. vatten
• Automatisk avstängning för snabbinfrysning
• 8 fryslådor
• Omhängningsbar dörr
• Islåda

Whirlpool integrerat frysskåp: färg vit - AFB 1841 1 2

Detta integrerade frysskåp från Whirlpool är utrustat med:
vit färg. No Frost, frostfri teknik som sänker luftfuktigheten
inne i frysen, vilket förebygger isbildning. ShockFreeze-
teknik som fryser in maten tre gånger snabbare än en frys
utan liknande funktion, vilket bevarar smak, utseende och
näringsämnen bättre

NoFrost system
Ingen avfrostning behövs. Total NoFrost-tekniken sänker
luftfuktigheten inne i frysen, vilket förebygger isbildning.

Freeze Control
Frysa in problemfritt. Den här Whirlpool-frysen har
innovativ FreezeControl-teknik som effektivt skyddar
livsmedlens smak och textur och minskar frysbränna
med upp till 50 %.

Snabbfrys
Snabb infrysning. Funktion för snabbinfrysning som
snabbt sänker frysens temperatur till en idealisk
temperatur för att frysa in livsmedel. Desto snabbare
infrysning, desto bättre bevaras matens kvalitet och
näringsvärde.

18M
En 180 cm hög inbyggd Whirlpool-frys.

Vattendräneringssystem
Avfrosta utan att anstränga dig. Den här Whirlpool-frysen
har ett vattendräneringssystem som garanterar enkel
avfrostning och rengöring.

Energieffektivitet A++
Energisnålt. Energieffektivt frysskåp i energiklass A++
som erbjuder idealisk frysförvaring med låg
energiförbrukning.

Invändig belysning
Perfekt belysning. Den här Whirlpool-frysens invändiga
belysning garanterar att du ser bra så att du alltid hittar
vad du letar efter.

Elektronisk kontroll
Enkel kontroll. Den här Whirlpool-frysen har ett intuitivt,
elektroniskt användargränssnitt som ger dig enkel
kontroll och tydlig feedback.

Alarm / Beredskap
Strömavbrott? Inga problem. Strömavbrottsberedskapen
kommer att kontrollera temperaturen inne i ditt kylskåp.
Ett rött, blinkande ljus kommer att informera dig om
temperaturen går upp till -8°.

EkoNatt
Gläd dig åt lägre energikostnader. EcoNight-funktion som
optimerar produktens funktion och sänker
energikostnaden genom att fokusera
energiförbrukningen under natten då elpriset är lägre.
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TEKNISKA DTEKNISKA DAATTAA
Avfrostning Frostfritt

Snabbinfrysning Ja

Dränering av vatten vid avfrostning? Ja

Antal lådor/korgar 8

Är dörren låsbar? Saknas

Frystermometer N/A

Invändig belysning -

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

Infrysningskapacitet - NY (2010/30/EU) 21

Temperaturstegringstid 23

Klimatklass SN-T

Automatisk avfrostning Frysskåp

Nettovolym frys - NY (2010/30/EU) 209

PRPRODUKTEODUKTEGENSKAPERGENSKAPER
Produktgrupp Frysskåp

Produktnamn AFB 1841 1 2

EAN-kod 8003437047671

Konstruktion Inbyggd

Installationstyp Fullt integrerad

Typ av reglage Elektronisk

Färg Vit

Anslutningseffekt 130

Ström 16

Spänning 220-240

Frekvens 50

Nätkabelns längd 245

Elkontakt Schuko

Nettovolym, totalt 209

Höjd 1771

Bredd 540

Djup 545

Max höjdjustering 0

Nettovikt 57

Bruttovikt 59

Gångjärn -

 dB L L
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