
• Energieklasse A++
• Totale nettocapaciteit: 213 l (171 l koelkast + 42 l vriezer)
• Productafmetingen (hxbxd): 1440x540x570 mm
• Omkeerbare deur
• Geluidsniveau: 42 dB (A)
• Klimaatklasse N-ST
• Vriesvermogen: 2 Kg/24 uur
• Automatisch ontdooisysteem
• Temperatuurstijgtijd 21 uur
• Instelbare temperatuur
• LED bulb lighting
• Koelsysteem voor koelkastcompartiment: Conventioneel
• Vriessysteem voor vriescompartiment: Conventioneel
• Nismaat: 1465x560x608 mm
• 1 groente- en fruitlade
• 1 schap in vriescompartiment
• 4 schappen in koelcompartiment
• Houder voor ijsblokjes
• Glazen schappen in vriescompartiment
• Wit Afwerking
• Totale brutocapaciteit: 216 l (173 l koelkast + 43 l vriezer)
• Mechanische bedieningselementen
• Jaarlijks energieverbruik: 173 kWh/jaar
• Netto gewicht: 39 kg
• Omkeerbare deur rechts

Whirlpool dubbeldeurs koelkast - W55TM 4120 W

Kenmerken van deze Whirlpool diepvriezer: kleur wit.
Glazen legplateaus, zowel robuust als elegant. Handig
flessenrek om uw flessen veilig te bewaren.

Fresh Box
Creëert ideale omstandigheden om groente en fruit te
bewaren. Een la om uw fruit en groente in te bewaren.

Xlent FIT
Xlent FIT biedt maximale flexibiliteit, u kunt uw
vrijstaande apparaat combineren met een
inbouwkeuken dankzij het innovatieve slot-in design.
De deuren en laden van het apparaat zijn volledig te
openen en worden niet beperkt door andere
apparaten of wanden.

LED verlichting
Perfecte verlichting. Een energie efficiënt LED-systeem
verlicht het apparaat gelijkmatig waardoor u altijd
moeiteloos kunt vinden wat u zoekt.

Space Management
Alle ruimte die u wenst. De grote inhoud van deze
Whirlpool koel/vriescombinatie biedt alle ruimte en
flexibiliteit die u nodig heeft om uw voedsel te
bewaren.

Energiebesparing
Ultra snel temperatuurherstel. De innovatieve
Energiebesparing technologie biedt ultra snel
temperatuurherstel waardoor het energieverbruik
verlaagd wordt en voedsel langer vers blijft.

Glazen legplateau
Een passie voor schoonheid in elk detail. Deze
Whirlpool koelkast heeft glazen legplateaus en
combineert hiermee design en functionaliteit voor de
beste gebruikerservaring.

Rails op koelkastdeur
Vloeiende beweging. Deze Whirlpool koel/
vriescombinatie heeft een deurgeleiding met
railsysteem voor een zachte, soepele en moeiteloze
beweging.

Flessenvak
Veilig bewaren. Het flessenvak van deze Whirlpool
koel/vriescombinatie biedt de perfecte oplossing voor
het bewaren van flessen.

Energieklasse A++
Grotere energie-efficiëntie. Met de energieklasse A++
geeft dit Whirlpool apparaat zowel ideale resultaten
als een zeer efficiënt energieverbruik.

Draairichting Deur
Voor uw gemak. De draairichting van de deur van deze
Wirlpool koel/vriescombinatie is verwisselbaar, kies
ervoor om de deur rechts of links te openen.
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BELANGRIJKBELANGRIJKSSTE KENMERKENTE KENMERKEN
Productgroep Koel/vriescombinatie

Type installatie Vrijstaand

Type besturing Mechanisch

Uitvoering freestanding

Belangrijkste kleur van het product Wit

Aansluitwaarde (W) 122

Stroom 0,59

Spanning 220-240

Frequentie 50

Aantal compressoren 1

Lengte elektriciteitssnoer 150

Type stekker Schuko

Netto-inhoud 213

Aantal sterren 4

Hoogte van het product 1440

Breedte van het product 540

Diepte van het product 570

Maximaal instelbare hoogte 0

Nettogewicht 39

TETECHNISCHE KENMERKENCHNISCHE KENMERKEN
Ontdooiingsproces koelgedeelte Automatisch

Ontdooiingsproces vriesgedeelte Handmatig

Snelkoelschakelaar Nee

Snelvriesfunctie Nee

Indicator vriezerdeur open Nee

Instelbare temperatuur Ja

Temperatuur vriezer instelbaar Nee

Interne ventilator koelgedeelte Nee

Aantal vriesladen 0

IJsblokjes-automaat Nee

Aantal legborden in koelcompartiment 4

Materiaal van de legborden Glas

Thermometer in koelgedeelte Geen

Thermometer in vriesgedeelte Geen

Aantal temperatuurzones 2

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

Energieverbruik per jaar - NIEUW (2010/30/EU) 173

Netto-inhoud koelkast - NIEUW (2010/30/EU) 171

Netto-inhoud vriezer - NIEUW (2010/30/EU) 42

Invriesvermogen - NIEUW (2010/30/EU) 2

Klimaatklasse N-ST

Geluidsniveau 42

No-frost-systeem Nee
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