
• Клас енергоефективності A++
• Габарити продукту (ВxШxГ): 1874x909x698 мм
• Перенавішувані дверцята
• Рівень шуму: 37 дБ(A)
• Система охолодження Total No Frost
• Швидке охолодження
• Швидка заморозка
• Потужнсть заморозки 10 кг./24год.
• Відділення FlexiFreeze (-7C ° / -12 ° / -18 ° C)
• Система багатопоточного охолодження Multiflow
• Автономне збереження холоду 20 год.
• 3 температурна(-і) зон(-а)
• Ні полиці-балкони у морозильній камері
• 4 полиці-балкони у холодильній камері
• 4 ящики(-ів) у морозильній камері
• 2 ящики(-ів) у холодильній камері
• 2 полиць(-і) у холодильній камері
• LED освітлення
• Цифровий дисплей
• Річне споживання електроенергії 381 кВт
• Нержавіюча сталь Inox Look покриття

Холодильник Whirlpool side-by-side: колір
нержавіючої сталі - WQ9 B2L

Характеристики холодильника Whirlpool Side-by-Side:
технологія No Frost знижує вологість в морозильній
камері, що перешкоджає утворенню інею.

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

Функція Fast cooling
Швидке охолодження. Температура в холодильній
камері миттєво опускається кожного разу, коли Ви
кладете продукти. Інтегровані сенсори
автоматичноадаптують температуру охолодження,
забезпечуючи ефективне використання ресурсів та
свіжість продуктів.

6TH SENSE Fresh Lock
Збережіть свіжість продуктів якнайдовше. Технологія
6TH SENSE доповнена інверторним компресором
забезпечує точний та постійний контроль
температури. У випадк, якщо температура змінюється
- компресор миттєво активується та відновлює
необхідний рівень температури.

Об'єм 560- 600 л
Вам не бракуватиме місця. Ця модель холодильника
Whirlpool Side-by-Side забезпечить Вам необхідний
простір для комфортного зберігання їжі та напоїв.

Енергозбереження
Надшвидке відновлення температури. Інноваційна
технологія енергозбереження (EnergySaving)
забезпечує надзвичайно швидке відновлення
температури, таким чином забезпечуючи низький
рівень енергоспоживання та довготривалу свіжість
продуктів.

6TH SENSE Freeze Lock
Позбавтесь морозних опіків та збережіть якість, смак
та форму заморожених продуктів. Технологія 6TH
SENSE мінімізує температурні коливання у
морозильній камері та зменшує морозні опіки.

Електронне управління
Управління без зайвих зусиль. Ця модель
холодильника Whirlpool оснащена електронним
інтерфейсом користувача та гарантує точність
параметрів, ідеальні результати та контроль
температури.
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ОСНОВНІ ХАРОСНОВНІ ХАРАКАКТЕРИСТИКИТЕРИСТИКИ
Група продуктів Холодильник

Тип конструкції Окрема

Тип встановлення Окрема

Тип управління Електронне

Основний колір продукту Нержавіюча сталь Inox Look

Потужність електричного підключення (Вт) 0

Струм (А) 1,5

Напруга (В) 220-240

Частота (Гц) 50/60

Кількість компресорів 1

Довжина шнура живлення (см) 180

Тип вилки Schuko

Кількість віддеілень 2

Корисний об'єм (л) 591

Кількість зірок 4

Кількість незалежних систем охолодження 1

Глибина з відкритими на 90 градусів дверцятами (мм) -

Висота продукту 1874

Ширина продукту 909

Глибина продукту 698

Вага нетто (кг) 118

ТЕХНІЧНІ ХАРТЕХНІЧНІ ХАРАКАКТЕРИСТИКИТЕРИСТИКИ
Попереджувальний сигнал -

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

Автоматичний льодогенератор Ні

Полиці для пляшок -

Кількість полиць у холодильній камері 2

Матеріал полиць Скло з профілем

Термометр у морозильній камері Цифровий

Кількість температурних зон 3

Устаткування для зволоження -

ЕНЕРГЕЕНЕРГЕТИЧНЕ МАРКУВТИЧНЕ МАРКУВАННЯАННЯ
Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EU) A++

Річне енергоспоживання (кВт/рік) - NEW (2010/30/EU) 381

Корисний об'єм холодильної камери (л)- NEW (2010/30/EU) 384

Корисний об'єм морозильної камери (л)- NEW (2010/30/EU) 207

Швидкість замороження (кг./24 год) 10

Кліматичний клас SN-N-ST-T

Рівень шуму (дБ(А) re 1 pW) 37

Система охолодження Frost free Морозильник
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