
• Energiklasse A+
• Mål HxBxD: 1876x908x716 mm
• Reversibel dør
• Støynivå: 41 dB(A)
• Hurtigkjøling
• Funksjon for hurtiginnfrysing
• Innfrysingskapasitet 12.5 kg / 24 timer
• Dynamisk kjøling med Multiflow, for jevn temperatur i

hele kjøleskapet
• Ismaskin og vanndispenser
• Tid for temperaturstigning 22 h
• 3 separate kjølerom
• Antall dørhyller, frys: 6
• Antall justerbare dørhyller, kjøl: 4
• Antall skuffer, frys: 4
• 2 hyller i kjøleskapseksjonen
• Antall justerbare hyller, kjøl: 2

Whirlpool side-by-side kombiskap - WQ9I FO1BX

Dette side-by-side store kombiskapet fra Whirlpool har
følgende funksjoner: noFrost-teknologi, som effektivt
forhindrer isdannelse i fryseren ved å redusere
luftfuktigheten.

Ventilasjon
Dette kjøleskapet fra Whirlpool har en vifte som gir
jevn og myk luftstrøm i rommet i apparatet, for å øke
ventilasjonen.

NoFrost
Ingen avriming nødvendig. NoFrost-teknologien
reduserer fuktigheten inne i fryseren, og forebygger
isdannelse.

Hurtig nedkjøling
Hurtig nedkjøling. Temperaturen inne i kjøleskapet
synker automatisk når ny mat plasseres der. Innebygde
sensorer justerer automatisk kjøletemperatur for å få
maten til å nå ønsket temperatur på halve tiden.

325 - 560 l kapasitet
All plassen du trenger. Whirlpool side-by-side er
designet for å gi deg god plass til å oppbevare din mat
og drikke komfortabelt.

Energiklasse A+
Effektivt energiforbruk. Energibesparende Whirlpool-
modell i energiklasse A+ som tilbyr både optimale
resultater og lavt energiforbruk.

Ismaskin
Is og kaldt vann, når som helst. Få mer enn 100 isbiter
med et enkelt trykk, takket være den integrerte
ismaskinen. Den kan også tas ut, så det blir enkelt å få
isen med seg direkte til middagsbordet.

6TH SENSE Fresh Lock
Bevarer matet lenger, på den mest naturlige måten.
6TH SENSE teknologien som drives av Inverter
Compressor, sikrer korrekt og konsekvent
temperaturkontroll. Ved temperaturendringen,
aktiverer sensoren kompressoren som raskt
gjenoppretter temperaturen.

6TH SENSE Freeze Lock
Mindre fryseskader bevarer kvaliteten og utseende av
maten. 6TH SENSE teknologien begrenser
temperatursvingninger i fryseren.

Kapasitet 560-600 l
All den plassen du trenger. Dette Whirlpool side-by-
side skapet er designet for å gi deg all plassen du
trenger for å oppbevare din mat.

Energiklasse F
Energibesparelser sikres i energiklasse F.
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PRPRODUKTINFODUKTINFORMASORMASJONJON
Produktgruppe Side-by-side

Konstruksjonstype Frittstående

Installasjonstype Frittstående

Betjeningstype Elektronisk

Hovedfarge på produktet Svart stål

Tilkoblingseffekt 0

Strøm 1,21

Spenning 220-240

Frekvens 50/60

Antall kompressorer 1

Lengden på strømledningen 180

Støpseltype Schuko

Antall seksjoner 3

Enhetens totale nettokapasitet 554

Antall stjerner 4

Antall uavhengige kjølesystemer 3

Dybde med 90 graders åpen dør -

Høyde på produktet 1876

Bredde på produktet 908

Dybde på produktet 716

Nettovekt 159

TEKNISKE SPETEKNISKE SPESIFIKASSIFIKASJONERJONER
Varselsignal / Feilfunksjon Både visuelt og hørbart

Avrimingsprosess kjøleseksjon Frostfri

Avrimingsprosess fryseseksjon Frostfri

Bryter for hurtigkjøling Ja

Hurtigfrysfunksjon Ja

Indikator for åpen dør fryser Ja

Regulerbar temperatur Ja

Automatisk motorisert ismaskin Nei

Flaskehyller I/t

Antall hyller i kjøleseksjon 2

Hyllenes materiale Glass With Profile

Termometer fryseseksjon Digital

Antall temperaturfelt 3

Luftfuktere -

FFORBRUKORBRUK
Energieffektivitetsklasse - NY (2010/30/EU) A+

Årlig energiforbruk - NY (2010/30/EU) 458

Kjøleskapets nettokapasitet - NY (2010/30/EU) 338

Fryserens nettokapasitet - NY (2010/30/EU) 216

Innfrysingskapasitet - NY (2010/30/EU) 12.5

Klimaklasse SN-N-ST-T

Støynivå 41

Frostfritt system Full
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