
• Energiklass A++
• Mått HxBxD: 1876x908x716 mm
• Vändbar lucka
• Ljudnivå: 41 dB(A)
• Snabbkylning
• Funktion för snabbinfrysning
• Infrysningskapacitet 12.5 kg/24 tim
• Dynamisk kylning med Multiflow, för jämn temperatur i

hela kylen
• Temperaturhöjningstid 27 h
• 3 separata kylutrymmen
• Antal dörrfack, frys: 6
• Antal justerbara dörrfack, kyl: 4
• 4 fryslådor
• Antal lådor i kyl: 2
• Antal justerbara hyllor, kyl: 2
• Invändig LED-belysning
• Elektronisk kontroll med digital display
• Årlig energiförbrukning: 376 kWh
• Rostfri look efterbehandling

Whirlpool side-by-side kyl-frys: färg rostfri - WQ9 M2L

Detta side-by-side-kylskåp från Whirlpool är utrustat med:
noFrost-teknik som reducerar fuktigheten inuti frysen, vilket
effektivt förhindrar isbildning.

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

Snabbkylning
Funktion för snabbkylning. En funktion som snabbt
återställer temperaturen i kylskåpet efter att dörren
stått öppen och när man placerat ny mat i det. .

6TH SENSE Fresh Lock
Bevara maten längre, på det mest naturliga sättet. 6TH
SENSE-tekniken drivs av en inverterkompressor och
säkerställer exakt och enhetlig temperaturkontroll. När
temperaturen växlar aktiverar en sensor kompressorn
som snabbt återställer den.

560 - 600 l kapacitet
All plats du behöver. Det här Whirlpool-side-by-side-
skåpet är utformat för att erbjuda ett rymligt och
praktiskt förvarigsutrymme för din mat och dryck.

Energisparande
Snabb temperaturåterställning. Kylteknik med funktion
som snabbt och energieffektivt återställer
temperaturen vid behov.

6TH SENSE Freeze Lock
Frysbränna reduceras vilket bevarar kvaliteten och
utseendet på livsmedlen. 6TH SENSE-tekniken
minimerar temperaturväxlingarna i frysen.

Elektroniskt kontrollsystem
Fulländad funktion. Whirlpool Side-by-side kylfrys med
ett elektroniskt kontrollsystem som garanterar att alla
parametrar alltid är korrekt inställda, vilket ger en
optimal funktion och temperaturkontroll.

FlexiFreeze
Det rymliga FlexiFreeze-facket anpassar sig efter dina
behov så att du kan välja korrekt temperatur för det du
förvarar. Soft Freeze -7 °C: undviker avfrostning av
frysta varor som du ska äta inom en vecka. Du kan
lägga mat från frysen direkt i pannan. Mild Freeze -12
°C: håller glass och desserter serveringsklara. Deep
Freeze -18 °C: bevarar näringsvärdet i maten längre.

Energiklass A++
Mycket energieffektiv Energisnål Whirlpool-modell i
energiklass A++ som erbjuder både optimala resultat
och extra låg energiförbrukning.
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PRPRODUKTEODUKTEGENSKAPERGENSKAPER
Produktgrupp Sida vid sida

Konstruktion Fristående

Installationstyp Fristående

Typ av reglage Elektronisk

Färg Rostfri look

Anslutningseffekt 0

Ström 1,21

Spänning 200-240

Frekvens 50/60

Antal kompressorer 1

Nätkabelns längd 180

Elkontakt Schuko

Antal olika förvaringsutrymmen 3

Nettovolym, totalt 593

Stjärnmärkning 4

Ange antalet fristående kylsystem 3

Djup med dörren öppen i 90° -

Höjd 1876

Bredd 908

Djup 716

Nettovikt 153

TEKNISKA DTEKNISKA DAATTAA
Varningssignal / driftfel Ljus + ljud

Avfrostning kyl Frostfritt

Avfrostning frys Frostfritt

Snabbkylning Ja

Snabbinfrysning Ja

Larm för öppen frysdörr Ja

Reglerbar temperatur Ja

Automatisk ismaskin Saknas

Finns flaskhylla/-or? N/A

Antal hyllor 2

Material, hyllor Glass With Profile

Frystermometer Digital

Antal förvaringstemperaturer 3

Finns fuktanläggning -

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

Årlig energiförbrukning - NY (2010/30/EU) 376

Förvaringsvolym kyl - NY (2010/30/EU) 380

Nettovolym frys - NY (2010/30/EU) 216

Infrysningskapacitet - NY (2010/30/EU) 12.5

Klimatklass SN-N-ST-T

Buller 41

Automatisk avfrostning Full

 dB L L
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