
• Клас енергоефективності A++
• 6TH Sense FreshControl
• Загальний корисний об'єм: 298 л (235 л холодильна

камера + 63 л морозильна камера)
• Габарити продукту (ВxШxГ): 1935x540x550 мм
• Перенавішувані дверцята
• Рівень шуму: 38 дБ(A)
• Система охолодження No frost
• Швидке охолодження
• Швидка заморозка
• Кліматичний клас SN-T
• Потужність заморозки: 6 кг/24 год.
• Відділення Швидкої заморозки
• Сигнал відкритих дверцят
• Сигнал температури
• Автоматична система розморозки

Холодильник Whirlpool з нижньою морозильною
камерою вбудований: з системою frost free - ART
9620 A++ NF

Характеристики вбудованого холодильника Whirlpool з
нижньою морозильною камерою: білий колір Технологія
No Frost, яка перешкоджає утворенню інію за рахунок
зниження рівня вологості. Високий прилад, який може
вмістити продукти відповідно до вподобань кожного з
членів родини. Скляні полиці надають зовнішньому
вигляду елегантності та надійності. Вентилятор, що
забезпечує рівномірний та плавний потік повітря для ще
кращої вентиляції.

Технологія FreshControl
Ще свіжіше, ще довше. Унікальна технологія 6TH
SENSE Fresh Control динамічно підлаштовує рівень
вологості, забезпечуючи збереження свіжості
продуктів (до 4 разів).

Сигнал Температура
Створений для Вашого спокою. Сигнал Температура
попередить Вас, якщо температура у холодильнику
підніметься до критичної позначки, допомагаючи Вам
таким чином вберегти Ваші продукти.

Відділення свіжості Fresh Box
Створює ідеальні умови для зберігання фруктів та
овочів. Ящик для зберігання Ваших фруктів та овочів.

Управління простором
Вам не бракуватиме місця. Інноваційна конструкція
цього холодильника Whirlpool з нижньою
морозильною камерою забезпечить необхідний
простір для простого та комфортного зберігання
продуктів.

Вентиляція
Ця модель холодильника з нижньою морозильною
камерою Whirlpool оснащена системою вентиляції,
яка забезпечує рівномірне розподілення
охолодженого повітря по всій камері.

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

Скляні полиці
Тяга до краси у кожній деталі. Ця модель
холодильника Whirlpool має скляні полиці, які
поєднують у собі красу та функціональність, та
дарують виключно приємне та зручне використання.
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ОСНОВНІ ХАРОСНОВНІ ХАРАКАКТЕРИСТИКИТЕРИСТИКИ
Група продуктів Холодильник

Тип встановлення Вбудована

Тип управління Електронне

Тип конструкції Вбудована

Основний колір продукту Білий

Потужність електричного підключення (Вт) 160

Струм (А) 16

Напруга (В) 220-240

Частота (Гц) 50

Кількість компресорів 1

Довжина шнура живлення (см) 245

Тип вилки Schuko

Корисний об'єм (л) 298

Кількість зірок 4

Висота продукту 1935

Ширина продукту 540

Глибина продукту 550

Максимальна висота регулювання ніжок 0

Вага нетто (кг) 58

ТЕХНІЧНІ ХАРТЕХНІЧНІ ХАРАКАКТЕРИСТИКИТЕРИСТИКИ
Система розморозки холодильної камери Автоматино

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

Регулювання температури у морозильній камері Так/Є

Внутрішній вентилятор холодильної камери Так/Є

Кількість ящиків у морозильній камері 3

Автоматичний льодогенератор Ні

Кількість полиць у холодильній камері 5

Матеріал полиць Скло

Термометр у холодильній камері Жодного (-ої)

Термометр у морозильній камері Жодного (-ої)

Кількість температурних зон 1

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

Річне енергоспоживання (кВт/рік) - NEW (2010/30/EU) 246

Корисний об'єм холодильної камери (л)- NEW (2010/30/EU) 235

Корисний об'єм морозильної камери (л)- NEW (2010/30/EU) 63

Швидкість замороження (кг./24 год) 6

Кліматичний клас SN-T

Рівень шуму (дБ(А) re 1 pW) 38

Система охолодження Frost free Морозильник
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