
• Clasă energetică A++
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 1874x909x698 mm
• Uşă reversibilă
• Nivel de zgomot: 37 dB (A)
• Total No Frost
• Răcire rapidă
• Congelare rapidă
• Capacitate de congelare 10 kg/24 h
• FlexiFreeze (-7C ° / -12 ° / -18 ° C)
• Sistem Multiflow
• Timp de atingere a condiţiilor normale de funcţionare

temperatură 20 h
• Zone de temperatură 3
• Rafturi congelator Fara
• Rafturi frigider 4
• Sertare în compartimentul congelator 4
• Sertare în compartimentul frigider 2
• Rafturi în compartimentul frigider 2
• Bec cu LED
• Afişaj digital
• Consum anual 381 kWh
• Culoare otel inoxidabil Finisaj

Frigider Side by Side Whirlpool: culoare inox - WQ9
B2L

Specificatii Side by Side Whirlpool: tehnologia NoFrost,
pastreaza umiditatea necesara pentru alimente totodata nu
se mai produce gheata specifica.

NO FROST
Doua sisteme NoFrost separate, unul pentru frigider, iar
celalalt pentru congelator, ce creeaza climatul ideal
pentru pastrarea alimentelor.

Racire rapida
Racire rapida. Temperatura din interior-ul se ajusteaza
automat datorita senzorilor Al 6-lea Simt. De acum te
bucuri de temperatura ideala si consum redus de
energie.

6TH SENSE Fresh Lock
Păstraţi mâncarea mai mult timp, în modul cel mai
natural. Tehnologia 6th SENSE, alimentată de
Compresorul Invertor, asigură un control precis și
consistent al temperaturii. Când temperatura se
schimbă, un senzor activează Compresorul care îl
restaurează repede

Capacitate 500-600 litri
Bucura-te de mai mult spatiu. De acum ai o capacitate
mai mare pentru ati depozita alimentele.

EnergySaving
Recuperare de temperatura rapida. Sistemul inovativ de
economisire de energie asigura rapid temeratura
necesara si reduce consumul.

6TH SENSE Freeze Lock
Arsurile din congelator reduc calitatea și aspectul
alimentar. Tehnologia 6th SENSE minimizează fluctuaţiile
de temperatură în congelator

Control electronic
Control intuitiv. Interfata intuitiva digitala iti asigura sa
setezi programul necesar cu usurinta pentru frigiderul
tau.

FlexiFreeze
Compartimentul flexibil FlexiFreeze se adaptează
nevoilor dvs., permiţându-vă să selectaţi nivelul corect
de temperatură pentru alimentele stocate. Soft Freeze -
7 ° C: evita procesul de dezgheţare pentru alimentele
congelate pe care le veţi consuma într-o săptămână.
Puteţi preleva mâncarea direct din congelator și s-o
așezaţi în recipient. Deep Freeze -18 ° C: păstrarea valorii
nutritive a alimentelor pentru timp îndelungat.

Clasă de eficiență energetică A++
Eficienta energetica. Datorita clasei A++ de energie, acest
produs Whirlpool iti permite sa te bucuri atat de
performanta dorita cat si de un consum excelent de
energie.
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MAIN FEMAIN FEAATURETURESS
Grup de produse Side-by Side

Tipul de construcție Independent

Tipul de instalare Independent

Tip de control Electronic

Culoarea principală a produsului Culoare otel inoxidabil

Conectarea electrică (W) 0

Curent (A) 1,5

Tensiune (V) 220-240

Frecvență (Hz) 50/60

Număr de compresoare 1

Lungimea cablului de alimentare electrică (cm) 180

Tip de conectare Schuko

Numărul de compartimente 2

Capacitate netă totală (l) 591

Numar stele 4

Numărul sistemelor independente de răcire 1

Adâncimea cu ușă deschisă la 90 grade (mm) -

Înălțimea produsului 1874

Lățimea produsului 909

Adâncimea produsului 698

Greutate netă (kg) 118

TETECHNICAL FECHNICAL FEAATURETURESS
Semnal de avertizare / defecțiune -

Funcția de dezghețare a frigiderului Frost-Free

Funcția de dezghețare a congelatorului Frost-Free

Posibilitate de răcire rapidă Da

Funcție înghețare rapidă Da

Indicator ușă deschisă congelator Da

Temperatura reglabilă Da

Mașină automată de gheață Fara

Rafturi pentru sticle -

Număr de rafturi frigider 2

Materialul rafturilor Sticla profilata

Termometru compartiment frigorific Digital

Număr de zone de temperatură 3

Echipamente de umidificare -

ENERENERGGY LABELY LABEL
Clasa de eficiență energetică - NOU (2010/30 / UE) A++

Consumul anual de energie (kWh / an) - NOU (2010/30 / UE) 381

Capacitate netă Frigider (l) - NOU (2010/30 / UE) 384

Capacitate netă congelator (l) - NOU (2010/30 / UE) 207

Capacitate congelare (kg / 24h) - NOU (2010/30 / UE) 10

Clasa climatică SN-N-ST-T

Nivel de zgomot (dB(A) re 1 pW) 37

Sistem no frost Congelator

 dB L L

Whirlpoool
WQ9 B2L

381

384 207 37
2010/1060

WQ9 B2L
12NC: 859991566430

Codul GTIN (EAN): 8003437236365

www.whirlpool.eu


