
• Energiklass A++
• Mått, HxBxD: 1670x595x645 mm
• Kapacitet, netto: 222 liter
• Infrysningskapacitet: 26 kg/24 tim
• 6TH SENSE sensorteknik
• No Frost system, självavfrostande
• Funktion för snabbinfrysning
• Snabbinfrysning indikatorlampa
• Temperaturlarm
• Justerbar temperatur
• Eko Natt
• Ljudsignal vid förhöjd temperatur och öppen dörr
• Touch display (i skåpet)
• No Frost system, självavfrostande frys
• Automatisk avstängning för snabbinfrysning
• 4 fryslådor
• Islåda
• Belysning På/av
• Justerbara fötter
• Luftventil
• 2 frysfack
• Elektronisk kontroll
• White efterbehandling
• KlimatklassSN-T (EN153)
• Årlig energiförbrukning: 225 kWh
• Säkerhet vid strömavbrott: 24 timmar
• Ljudnivå 41 dB(A)
• Total bruttokapacitet: 253 l

Whirlpool fristående frysskåp: färg vit - WVE22512
NFW

Detta fristående frysskåp från Whirlpool är utrustat med: vit
färg. No Frost, frostfri teknik som sänker luftfuktigheten
inne i frysen, vilket förebygger isbildning. ShockFreeze-
teknik som fryser in maten tre gånger snabbare än en frys
utan liknande funktion, vilket bevarar smak, utseende och
näringsämnen bättre Exklusiv 6TH SENSE-sensorteknik
kontrollerar temperaturen inuti frysen och slår automatiskt
på infrysningsfunktionen när det finns behov, som t.ex. när
nya varor placerats i frysen. Kostnadseffektivt och
miljövänligt. ExcellentFIT-design som innebär snyggare och
enklare installation. Skåpet kan t.ex. placeras direkt mot en
vägg utan att det blir några problem med att öppna
frysdörren och enkelt dra ut fryslådorna.

6TH SENSE Technology
6th SENSE-tekniken kontrollerar temperaturen inne i
din frys och boostar automatiskt infrysningen bara om
det behövs. Kostnadseffektiv och miljövänlig.

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

EkoNatt
Gläd dig åt lägre energikostnader. EcoNight-funktion
som optimerar produktens funktion och sänker
energikostnaden genom att fokusera
energiförbrukningen under natten då elpriset är lägre.

Alarm / Beredskap
Strömavbrott? Inga problem.
Strömavbrottsberedskapen kommer att kontrollera
temperaturen inne i ditt kylskåp. Ett rött, blinkande ljus
kommer att informera dig om temperaturen går upp
till -8°.

Energismart
Snabb temperaturåterhämtning försäkrar en optimal
energiförbrukning och skyddar din mat.

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.

Elektronisk kontroll
Enkel kontroll. Den här Whirlpool-frysen har ett
intuitivt, elektroniskt användargränssnitt som ger dig
enkel kontroll och tydlig feedback.
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TEKNISKA DTEKNISKA DAATTAA
Avfrostning Frostfritt

Snabbinfrysning Ja

Dränering av vatten vid avfrostning? Saknas

Antal lådor/korgar 4

Är dörren låsbar? Saknas

Frystermometer Saknas

Invändig belysning -

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

Infrysningskapacitet - NY (2010/30/EU) 26

Temperaturstegringstid 24

Klimatklass SN-T (EN153)

Automatisk avfrostning Frysskåp

Nettovolym frys - NY (2010/30/EU) 222

PRPRODUKTEODUKTEGENSKAPERGENSKAPER
Produktgrupp Frysskåp

Produktnamn WVE22512 NFW

EAN-kod 8003437899010

Konstruktion Fristående

Installationstyp N/A

Typ av reglage Elektronisk

Färg Vit

Anslutningseffekt 150

Ström 10

Spänning 220-240

Frekvens 50

Nätkabelns längd 245

Elkontakt Schuko

Nettovolym, totalt 222

Höjd 1670

Bredd 595

Djup 645

Max höjdjustering 0

Nettovikt 63

Bruttovikt 65

Gångjärn -

 dB L L
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