
• Energieklasse A++
• Productafmetingen (hxbxd): 916x1180x698 mm
• Totale nettocapaciteit: 312 L
• Vriesvermogen 16 kg/24 uur
• 6TH Sense-technologie
• Snelvriezen
• Space max
• Handmatig ontdooisysteem
• Indicatielampje snelvriezen
• Instelbare temperatuur
• Vriessysteem voor vriescompartiment: conventioneel
• Waterafvoersysteem
• Frost Out
• Werkt bij kamertemperatuur tot minimaal -15 °C
• Aan-uitlampje
• Gebalanceerde deksel
• Afsluitbare deur
• 3 korven
• Binnenverlichting
• Elektronische bedieningselementen
• Verborgen/dunne condensator
• Wit Afwerking
• KlimaatklasseSN-T
• Jaarlijks energieverbruik 219 kWh/jaar
• Houdbaarheid bij stroomuitval 45 uur
• Geluidsniveau 42 dB(A)
• Totale brutocapaciteit: 315 l

Whirlpool diepvriezer: kleur wit - WHE31352 FO

Uitmuntende capaciteit, biedt alle ruimte die u nodig heeft
om uw etenswaren en dranken te bewaren. kleur wit.
FastFreezing technologie vriest voedsel sneller in om de
smaak, textuur en voedingswaarde te beschermen.
Exclusieve 6th SENSE technologie bewaakt de temperatuur
in de diepvriezer en past deze automatisch aan wanneer
nodig. Kosteneffectief en milieuvriendelijk. Space Max
design, biedt alle ruimte die u nodig heeft om uw
etenswaren en dranken gemakkelijk te bewaren.

6th Sense Technologie
De 6th SENSE technologie houdt de temperatuur in uw
vriezer op peil waardoor deze alleen vriest wanneer
nodig. Kosteneffectief en milieuvriendelijk.

SpaceMax
10% extra ruimte. Alle ruimte die u zich kunt wensen
dankzij het SpaceMax systeem. De vlakke achterwand
maakt schoonmaken nog makkelijker en biedt extra
ruimte.

Elektronische bediening
Moeiteloos bedienen. Deze Whirlpool vriezer heeft
een elektronisch bedienbaar display ontworpen voor
het meest eenvoudige gebruiksgemak.

Grote vriezer inhoud
Alle ruimte die u wenst. De grote inhoud van deze
Whirlpool vriezer biedt alle ruimte die u nodig heeft
om uw voedsel te bewaren.

FrostOut
De FrostOut technologie beperkt ijsvorming in de
diepvriezer tot een minimum, waardoor u de
diepvriezer minder vaak hoeft te ontdooien. Deze
technologie maakt gebruik van de natuurlijke
luchtstroming in het apparaat en zorgt met de
compressor voor droge lucht in de diepvriezer. Het
nieuwe interieur is in staat ijsvorming te voorkomen en
het tot 55% te verminderen. Deze technologie vereist
geen onderhoud. Om het u gemakkelijk te maken zijn
er geen beperkingen in het gebruik van bakjes of
FlexiMode. Een grote stap voorwaarts in
voedselbewaring.

Energiebesparing
Snel temperatuur herstel zorgt voor maximale
energiebesparing en bescherming van voedsel.

Aantal bakken 3
Ideaal ruimtegebruik. Deze Whirlpool vriezer bevat
drie handige manden om bevroren voedsel in pakjes,
doosjes of zakjes netjes op te bergen.
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TETECHNISCHE KENMERKENCHNISCHE KENMERKEN
Ontdooiingsproces Handmatig

Snelvriesfunctie Ja

Vriesgedeelte met dooiwaterafvoersysteem Ja

Aantal laden/rekken 3

Vergrendelbare deur Ja

Thermometer in vriesgedeelte Geen

Binnenverlichting -

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

Invriesvermogen - NIEUW (2010/30/EU) 16

Temperatuurstijgingstijd 45

Klimaatklasse SN-T

No-frost-systeem Nee

Netto-inhoud vriezer - NIEUW (2010/30/EU) 312

BELANGRIJKBELANGRIJKSSTE KENMERKENTE KENMERKEN
Productgroep Vriezer

Productnaam WHE31352 FO

EAN-code 8003437166921

Uitvoering freestanding

Type installatie n.v.t

Type besturing Elektronisch

Belangrijkste kleur van het product Wit

Aansluitwaarde (W) 100

Stroom 16

Spanning 220-240

Frequentie 50

Lengte elektriciteitssnoer 245

Type stekker Schuko

Netto-inhoud 312

Hoogte van het product 916

Breedte van het product 1180

Diepte van het product 698

Maximaal instelbare hoogte 0

Nettogewicht 42.6

Brutogewicht 44

Deurscharnier -

 dB L L
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