
• Energieklasse: A++
• 6TH Sense-technologie
• Totale nettocapaciteit: 322 l
• Productafmetingen (hxbxd): 1670x595x645 mm
• Omkeerbare deur
• Geluidsniveau: 38 dB (A)
• Snelkoelen
• Antibacteriefilter
• Instelbare temperatuur
• Interne ventilatie
• Koelsysteem voor koelkastcompartiment: No Frost
• Luchtventiel
• 4 verstelbare deurvakken
• LED strip verlichting
• 1 lade
• 6 schappen in koelcompartiment
• Elektronisch regeling
• Jaarlijks energieverbruik 110 kWh/jaar
• Totale brutocapaciteit: 323 l
• Optisch inox Afwerking
• Omkeerbare deur rechts

Whirlpool vrijstaande koelkast: Kleur inox - SW6 A2Q
X 2

Kenmerken van deze Whirlpool vrijstaande koelkast: A++
energieklasse. Speciaal flessenrek. Antibacteriële filter, voor
optimale hygiëne. Anti-fingerprint Optic inox design,
eenvoudig te reinigen. 6TH SENSE sensoren verlagen
automatisch de temperatuur wanneer u nieuw voedsel in
het apparaat plaatst, voor een lager energieverbruik.

6TH SENSE technologie
De 6TH SENSE technologie regelt en corrigeert de
temperatuurvariaties onmiddellijk om ervoor te zorgen
dat het voedsel goed blijft en de smaak en kwaliteit
behouden blijven. De optimale temperatuur wordt 5
keer sneller automatisch hersteld dan in een klassieke
koelkast*. (* In vergelijking met een vergelijkbare
Whirlpool koelkast zonder 6TH SENSE technologie.)

Snelkoelfunctie
Sneller koelen. De temperatuur in uw koelkast daalt
onmiddelijk zodra er nieuwe levensmiddelen
bijkomen. Ingebouwde sensoren passen automatisch
de koeltemperatuur aan om zo een laag
energieverbruik en langere versheid te garanderen.

Automatisch ontdooien
Moeiteloos ontdooien. Verwijdert op efficiënte wijze
het ijs in uw koelkast.

Capaciteit 310 - 350 liter
Alle ruimte die u wenst. De grote inhoud van deze
Whirlpool koelkast biedt alle ruimte die u nodig heeft
om uw voedsel te bewaren.

Ventilatie
Deze Whirlpool koelkast is voorzien van een ventilator
die zorgt voor een snelle en constante luchtstroom
door het apparaat, voor een betere ventilatie.

Energiebesparing
Ultrasnel temperatuurherstel. Deze technologie biedt
ultrasnel temperatuurherstel waardoor het
energieverbruik verlaagd wordt en voedsel langer vers
blijft.

Glazen legplateau
Een passie voor schoonheid in elk detail. Deze
Whirlpool koelkast heeft glazen legplateaus en
combineert hiermee design en functionaliteit voor de
beste gebruikerservaring.

Elektronisch bedieningspaneel
Deze Whirlpool koelkast heeft een elektronisch
bedieningspaneel dat de juiste parameterinstellingen
garandeert voor ideale prestaties en
temperatuurregeling.
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BELANGRIJKBELANGRIJKSSTE KENMERKENTE KENMERKEN
Productgroep Koelkast

Productnaam SW6 A2Q X 2

EAN-code 8003437613340

Uitvoering Vrijstaand

Type installatie Vrijstaand

Type besturing Elektronisch

Type bedienings- en signaleringselementen LED

Belangrijkste kleur van het product Optisch inox

Aansluitwaarde (W) 100

Stroom 1,5

Spanning 220-240

Frequentie 50

Lengte elektriciteitssnoer 200

Type stekker Schuko

Netto-inhoud 322

Aantal sterren n.v.t

Aantal afzonderlijke koelsystemen 1

Hoogte van het product 1670

Breedte van het product 595

Diepte van het product 645

Diepte met 90° geopende deur 1305

Maximaal instelbare hoogte 0

Nettogewicht 58

Deurscharnier Rechts verwisselbaar

TETECHNISCHE KENMERKENCHNISCHE KENMERKEN
Instelbare temperatuur Ja

Alarmsignaal bij storing Optisch

Ontdooiingsproces koelgedeelte Automatisch

Snelkoelschakelaar Ja

Interne ventilator koelgedeelte Ja

Legborden voor flessen Nee

Vergrendelbare deur Nee

Aantal legborden in koelcompartiment 6

Aantal verstelbare legborden in koelcompartiment 4

Materiaal van de legborden Glas

Thermometer in koelgedeelte n.v.t

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

Energieverbruik per jaar - NIEUW (2010/30/EU) 110

Netto-inhoud koelkast - NIEUW (2010/30/EU) 322

Netto-inhoud vriezer - NIEUW (2010/30/EU) 0

Invriesvermogen - NIEUW (2010/30/EU) 0

Temperatuurstijgingstijd 0

Klimaatklasse SN-T

Geluidsniveau 38

No-frost-systeem Nee

Maximale omgevingstemperatuur 0

Minimale omgevingstemperatuur 0
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