
• Inox Finisaj
• Clasă energetică A
• Uşă din sticlă cu filtru UV
• Estetică Fusion
• Capacitate: 36 Recipiente de 0,75 litri
• Zonă temperatură dublă
• Buton de comandă temperatură (16°C - 32°C)
• Rafturi din lemn 5
• Tip de control şi afişaj: Electronic
• Bec cu LED
• Capacitate netă totală: 83 l
• Capacitate totală brută: 101 l
• Nivel de zgomot: 42 dB (A)
• Cavitate neagră

Vitrina pentru vinuri Whirlpool - ARC 229

Specificatii vitrina pentru vinuri Whirlpool: capacitate
sporita pentru 36 sticle, de acum fara griji. Iluminare LED.
Cel mai potrivit mediu pentru depozitarea vinurilor
preferate.

Anti UV
Acest aparat Whirlpool are o usa in cristal anti - UV.

Control electronic
Control intuitiv. Interfata intuitiva digitala iti asigura sa
setezi programul necesar cu usurinta. De asemenea
include si un timer.

Temperatura pe zone
Special creat. De acum poti seta temperaturi diferite
pe zone diferite.

Capacitate de 36 sticle
Perfect pentru cunoscatorii de vinuri. Depoziteaza
pana la 36 de sticle.

Compozitie raftur: 4
Locul perfect pentru colectia ta de vinuri. Ventilatorul
iti asigura mediul ideal pentru a depozita pe supratata
celor 4 rafturi.

Iluminare LED
Iluminarea ideala. Iluminarea prin LED iti ofera
vizibilitatea necesara plus consum redus de energie.

Flushline
Design "flushline". Inovativ, modern si incantator.
Eleganta integrata atat in control cat si in design.

Rafturi de stejar
Design remarcabil. Design-ul remarcabil ofera medul
ideal pentru pastrarea in cele mai bune conditii. Raftul
de stejar reduce vibratiile pentru un mediu cat mai
favorabil.

Interior iluminat
Iluminare ideala. Iluminarea interioara iti asigura
mediul ideal privind vizibilitatea produselor tale.
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TETECHNICAL FECHNICAL FEAATURETURESS
Temperatura reglabilă -

Semnal de avertizare / defecțiune Fara semnal

Posibilitate blocare ușă -

Număr de rafturi 5

Materialul rafturilor Lemn

Termometru frigider Digital

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

Consumul anual de energie (kWh / an) - NOU (2010/30 / UE) 142

Capacitate în 0,75 l (sticle Bordeaux) 36

Clasa climatică N-ST

Nivel de zgomot (dB(A) re 1 pW) 42

Secțiune no frost N/A

Temperatura maximă ambientală 32

Temperatura minimă ambientală 0

MAIN FEMAIN FEAATURETURESS
Grup de produse Vitrina vinuri

Codul comercial ARC 229

Codul GTIN (EAN) 8003437980992

Tipul de construcție built-in

Tipul de instalare Incorporabil

Tip de control Electronic

Tipul de control al setărilor 7 segmente

Culoarea principală a produsului Inox

Conectarea electrică (W) 65

Curent (A) 0,3

Tensiune (V) 220-240

Frecvență (Hz) 50

Lungimea cablului de alimentare electrică (cm) 200

Tip de conectare Schuko

Capacitate netă totală (l) 83

Înălțimea produsului 687

Lățimea produsului 560

Adâncimea produsului 555

Adâncimea cu ușă deschisă la 90 grade (mm) -

Ajustare maximă a picioarelor de reglare 0

Greutate netă (kg) 39.5

Balama usa Dreapa
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