
• Energijos klasė A+
• „6TH Sense FreshControl“
• Grynoji (neto) talpa: 400 l (299 l šaldytuvas + 101 l

šaldiklis)
• Gaminio matmenys (AxPxG): 1935x690x545 mm
• Keičiama durų atidarymo kryptis
• Garso lygis: 35 dB(A)
• „StopFrost“
• Greitas atvėsinimas
• Greitas užšaldymas
• Klimato klasė SN-T
• Šaldymo našumas: 4.5 kg/24 val.
• Greito užšaldymo skyrius
• Durų signalas
• Temperatūros signalas
• Automatinė atitirpinimo sistema
• Temperatūros kilimo laikas 26 val.

„Whirlpool“ įmontuojamas šaldytuvas-šaldiklis - SP40
801 EU

„Whirlpool“ įmontuojamo šaldytuvo-šaldiklio
charakteristikos: balta spalva. Jūsų šeimos poreikius
atitinkantis aukštas prietaisas. Tvirtos ir elegantiškos stiklo
lentynos. Vėdinimą pagerina ventiliatorius, užtikrinantis
švelnų ir tolygų oro srautą prietaiso viduje. Išskirtinė „6th
SENSE FreshControl“ technologija automatiškai reguliuoja
temperatūrą ir drėgmės lygį prietaiso viduje, užtikrinant
ilgalaikį šviežumą.

FreshControl
Šviežumas ilgesnį laiką. Išskirtinė „6TH SENSE Fresh
Control“ technologija dinamiškai reguliuoja drėgmės
lygį ir temperatūrą jūsų šaldiklyje, kad produktai išliktų
švieži (iki 4 kartų ilgiau).

Temperatūros įspėjimas
Sukurta tam, kad jums būtų ramu. Temperatūros
signalo funkcija įspėja jus, jei padidėja temperatūra
jūsų šaldytuve, taip padėdama išvengti galimo maisto
sugedimo.

Fresh Box
Sukuriamos idealios sąlygos vaisiams ir daržovėms
laikyti. Stalčius, skirtas laikyti vaisius ir daržoves.

Erdvės valdymas
Visa jums reikalinga vieta. Šio „Whirlpool“ šaldytuvo-
šaldiklio novatoriškas dizainas suteiktų jums
pakankamai vietos ir lankstumo, kad galėtumėte
patogiai ir lengvai sutalpinti savo maistą ir gėrimus.

StopFrost
Atitirpinimas per 1 minutę. Su „StopFrost“ sistema
pamirškite šaldiklyje susikaupiantį ledą. Norėdami
atitirpinti, tiesiog išimkite ledo kolektorių ir 1 minutę
plaukite po tekančiu vandeniu.

Energinė klasė A+
Puikus energijos efektyvumas. Dėl A+ energijos klasės
šis „Whirlpool“ prietaisas leis jums mėgautis idealiais
rezultatais ir puikiu energijos sunaudojimu.

Stiklinės lentynos
Aistra grožiui kiekvienoje detalėje. Šiame „Whirlpool“
šaldytuve yra stiklinės lentynos, sukurtos taip, kad
suderintų grožį ir funkcionalumą ir suteiktų jums
patogiausią įmanomą naudojimąsi.

Greitas atvėsinimas
Greitas atvėsinimas. Kai įdedamas naujas maisto
produktas, temperatūra šaldytuve nukrinta iš karto.
Integruoti davikliai automatiškai reguliuoja vėsinimo
temperatūrą, užtikrindami mažą energijos
sunaudojimą ir ilgesnį šviežumą.
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PPAAGRINDINĖGRINDINĖS YPS YPAATYBĖTYBĖSS
Produkto grupė Šaldytuvas su šaldymo kamera

Montavimo tipas Integruota

Valdymo tipas Elektroninis

Konstrukcijos tipas Integruota

Pagrindinė gaminio spalva Balta

Elektros jungties galia (W) 140

Srovė (A) 16

Įtampa (V) 220-240

Dažnis (Hz) 50

Kompresorių skaičius 1

Maitinimo laido ilgis (cm) 245

Kištuko tipas „Schuko“

Bendra grynoji (neto) įrenginio talpa (l) 400

Žvaigždučių įvertinimas 4

Gaminio aukštis 1935

Gaminio plotis 690

Gaminio gylis 545

Didžiausias kojų reguliavimas 0

Grynasis (neto) svoris (kg) 74

TETECHNINĖCHNINĖS SS SAAVYBĖVYBĖSS
Atitirpinimo procesas, šaldytuvo skyrius Automatinis

Atitirpinimo procesas, šaldiklio skyrius Rankinis

Greito atvėsinimo galimybė Taip

Greito užšaldymo funkcija Taip

Atidarytų šaldiklio durų indikatorius Ne

Reguliuojama temperatūra Taip

Temperatūros reguliavimas šaldiklyje Ne

Šaldytuvo skyriaus vidinis ventiliatorius Taip

Stalčių skaičius šaldiklyje 3

Automatinis motorizuotas ledukų gaminimo aparatas Nėra

Lentynų skaičius šaldytuvo skyriuje 5

Lentynų medžiaga Stiklas

Šaldytuvo skyriaus termometras Nėra

Šaldiklio skyriaus termometras Nėra

Temperatūros zonų skaičius 2

ENERENERGINĖ KGINĖ KORORTELĖTELĖ
Energijos efektyvumo klasė – NAUJA (2010/30/ES) A+

Metinis energijos suvartojimas (kWh/m.) – NAUJA (2010/30/ES) 328

Šaldytuvo grynoji (neto) talpa (l) – NAUJA (2010/30/ES) 299

Šaldiklio grynoji (neto) talpa (l) – NAUJA (2010/30/ES) 101

Šaldymo našumas (kg/24 val.) – NAUJA (2010/30/ES) 4.5

Klimato klasė SN-T

Triukšmo lygis (db(A) re 1 pW) 35

„Frost Free“ sistema Ne

 dB L L
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