
• Energiklass: A++
• 6TH SENSE sensorteknik
• Kapacitet, netto: 322 liter
• Mått, HxBxD: 1670x595x645 mm
• Omhängbar dörr
• Ljudnivå: 38 dB(A)
• Funktion för snabbinkylning
• Microban luftfilter, motverkar bakterietillväxt och dålig

lukt
• Med inställningsbar temperatur
• Dynamisk kylning med kylfläkt
• Kylsystem för kylskåpsutrymmet: No Frost
• Luftventil
• 4 justerbara dörrfack
• 1 grönsakslåda
• 6 hyllor i kylskåpsutrymmet
• Elektronisk kontroll
• Årlig energiförbrukning: 110 kWh
• Kapacitet, brutto: 323 liter
• Vit efterbehandling
• Högerhängd dörr, kan hängas om

Whirlpool fristående kylskåp: färg vit - SW6 A2Q W

Detta fristående kylskåp från Whirlpool är utrustat med:
modell i energiklass A++. Ett särskilt fack för flaskor.
Antibakteriellt luftfilter som förhindrar uppkomst av dålig
lukt. 6TH SENSE-sensorer som automatiskt sänker
temperaturen inuti ditt kylskåp när nya livsmedel ställs in,
vilket minskar energiförbrukningen.

6TH SENSE Technology
Spara energi, bevara färskheten. 6TH SENSE kylteknik
som automatiskt kontrollerar och reglerar
kyltemperaturen i skåpet, garanterar att din mat håller
sig fräsch och smakar bättre längre.

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. Säkerställer en
energieffektiv funktion och att dina kylvaror håller sig
fräscha längre.

Automatisk avfrostning
Enkel avfrostning. Automatisk avfrostning som effektivt
motverka frost- och isbildning i kylskåpet.

310 - 350 l kapacitet
All plats du behöver. Den här Whirlpool-kylen är
utformad för att erbjuda ett rymligt och praktiskt
förvarigsutrymme för din mat och dryck.

Ventilation
Whirlpool kyl med en effektiv kylfläkt som fördelar den
kylda luften jämnt i hela kylutrymmet.

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

Glashyllor
En passion för skönhet i varje detalj. Det här Whirlpool-
kylskåpet har glashyllor av härdat glas med spillkant.
Snygg och praktisk design för att ge dig bästa tänkbara
användarupplevelse.

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

Enkel installation
Perfekt installation utan några begränsningar. Det här
Whirlpool-kylskåpet är designat för att enkelt kunna
installeras i ditt kök utan några begränsningar. Tack vare
gångjärn med en speciell konstruktion kan
kylskåpsdörren öppnas helt även om skåpet, till exempel,
placeras direkt vid en vägg. Ger dig maximal flexibilitet.
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PRPRODUKTEODUKTEGENSKAPERGENSKAPER
Produktgrupp Kylskåp

Produktnamn SW6 A2Q W

EAN-kod 8003437202247

Konstruktion Fristående

Installationstyp Fristående

Typ av reglage Elektronisk

Typ av kontrollinställning och signalenheter Lysrör

Färg Vit

Anslutningseffekt 100

Ström 0,7

Spänning 220-240

Frekvens 50

Nätkabelns längd 200

Elkontakt Schuko

Nettovolym, totalt 322

Stjärnmärkning N/A

Ange antalet fristående kylsystem 1

Höjd 1670

Bredd 595

Djup 645

Djup med dörren öppen i 90° -

Max höjdjustering 0

Nettovikt 58

Gångjärn Höger omhängbar

TEKNISKA DTEKNISKA DAATTAA
Reglerbar temperatur Ja

Varningssignal / driftfel Ljus

Avfrostning kyl Automatisk

Snabbkylning Ja

Fläkt i kylen Ja

Finns flaskhylla/-or? Saknas

Är dörren låsbar? -

Antal hyllor 6

Antal flyttbara hyllor 4

Material, hyllor Glas

Kyltermometer N/A

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

Årlig energiförbrukning - NY (2010/30/EU) 110

Förvaringsvolym kyl - NY (2010/30/EU) 322

Nettovolym frys - NY (2010/30/EU) 0

Infrysningskapacitet - NY (2010/30/EU) 0

Temperaturstegringstid 0

Klimatklass SN-T

Buller 38

Automatisk avfrostning Saknas

Max omgivande temperatur 0

Min omgivande temperatur 0

 dB L L

WHIRLPOOL
SW6 A2Q W

110

322 0 38
2010/1060

SW6 A2Q W
12NC: 859990962630

EAN-kod: 8003437202247

www.whirlpool.eu


