
Informačný list výrobku - (EÚ) 2019/2016

Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka: WHIRLPOOL

Adresa dodávateľa: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Identifikačný kód modelu: WB70I 952 X AQUA

Typ chladiaceho spotrebiča:

Spotrebič s nízkou hlučnosťou: Nie Dizajn: Voľne stojaca

Spotrebič na uchovávanie vína: Nie Iné chladiace spotrebiče: Áno

Všeobecné parametre výrobku:

Parameter Hodnota Parameter Hodnota

Celkové rozmery
(v milimetroch)

Výška 1950

Celkový objem (v dm3 alebo l) 457Šírka 700

Hĺbka 755

EEI 100 Trieda energetickej účinnosti E

Úroveň vydávaného hluku
prenášaného vzduchom [dB(A) re
1 pW]

37
Trieda úrovne vydávaného hluku
prenášaného vzduchom

C

Ročná spotreba energie (kWh/a) 290 Klimatická trieda:
rozšírená mierna/mier-
na/subtropická/trop-

ická

Minimálna teplota okolia (°C), pre
ktorú je chladiaci spotrebič vhod-
ný

10
Maximálna teplota okolia (°C), pre
ktorú je chladiaci spotrebič vhodný

43

Zimné nastavenie Nie



Parametre oddelení:

Typ oddelenia

Parametre a hodnoty oddelení

Objem oddele-
nia (v dm3 alebo

l)

Odporúčané nas-
tavenie teploty
pre optimalizo-

vané skladovanie
potravín (°C)

Tieto nastavenia
nesmú odporovať

podmienkam
skladovania

stanoveným v
tabuľke 3 prílohy

IV

Mraziaci výkon
(kg/24 h)

Typ odmrazova-
nia (automatické
odmrazovanie =

A, manuálne
odmrazovanie =

M)

Oddelenie s
podmienkami
komory

nie - - - -

Oddelenie na
uchovávanie ví-
na

nie - - - -

Oddelenie s
podmienkami
pivnice

nie - - - -

Oddelenie na
čerstvé po-
traviny

áno 304,0 4 - A

Oddelenie na
uchovávanie
rýchlo sa
kaziacich po-
travín

nie - - - -

Bezhviezdičkové
alebo výroba
ľadu

nie - - - -

Jedno-
hviezdičkové

nie - - - -

Dvo-
jhviezdičkové

nie - - - -

Trojhviezdičkové nie - - - -



Parametre oddelení:

Typ oddelenia

Parametre a hodnoty oddelení

Objem oddele-
nia (v dm3 alebo

l)

Odporúčané nas-
tavenie teploty
pre optimalizo-

vané skladovanie
potravín (°C)

Tieto nastavenia
nesmú odporovať

podmienkam
skladovania

stanoveným v
tabuľke 3 prílohy

IV

Mraziaci výkon
(kg/24 h)

Typ odmrazova-
nia (automatické
odmrazovanie =

A, manuálne
odmrazovanie =

M)

Štvorhviezdičkové áno 153,0 -18 18,0 A

Dvo-
jhviezdičkový
oddie

nie - - - -

Pri štvorhviezdičkových oddeleniach

Funkcia rýchleho mrazenia Áno

Pri spotrebičoch na uchovávanie vína

Počet štandardných fliaš vína -

Parametre zdroja svetla :

1

Typ zdroja svetla LED

Trieda energetickej účinnosti G

Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka výrobca: 24 mesiacov

Doplňujúce informácie: Dĺžka záruky sa môže líšiť podľa lokálnych právnych predpisov jednotlivých krajín. Výnimky:
Írsko, Veľká Británia: 12 mesiacov; Španielsko, Portugalsko: 36 mesiacov; Nórsko: 60 mesiacov

Odkaz na webovú stránku výrobcu, kde možno nájsť údaje podľa bodu 4 písm. a) prílohy k nariadeniu Komisie (EÚ)
2019/2019: https://docs.whirlpool.eu


