
Toote teabeleht - (EL) 2019/2016

Tarnija nimi või kaubamärk: WHIRLPOOL

Tarnija aadress: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Mudelitähis: W7X 81I OX

Jahutus-külmutusseadme liik:

Vähese müraga seade: No Ehituslik tüüp: Free-standing

Veinikülmik: No Muu jahutus-külmutusseade: Yes

Toote üldnäitajad:

Näitaja Väärtus Näitaja Väärtus

Üldmõõdud
(mm)

Kõrgus 1912

Kogumaht (dm3 või l) 335Laius 596

Sügavus 678

EEI 125 Energiatõhususe klass F

Õhus leviv müra (dBA, nulltaseme
1 pW suhtes)

40 Õhus leviva müra klass C

Aastane energiatarbimine (kWh/a) 315 Kliimaklass:
extended temperate/

tropical

Madalaim ümbritseva keskkonna
temperatuur (°C), mille jaoks
jahutuskülmutusseade sobib

10
Kõrgeim ümbritseva keskkonna tem-
peratuur (°C), mille jaoks jahutus-kül-
mutusseade sobib

43

Talveseadistus No



Kambri näitajad

Kambri liik

Kambri näitajad ja nende väärtused

Kambri maht
(dm3 või l)

Soovitatav tem-
peratuuriseadis-
tus optimaalseks

toidu säilita-
miseks (°C)

Need seadistused
ei tohi olla vas-

tuolus IV lisa
tabeli 3 kohaste

säili-
tustingimustega

Erikülmu-
tusvõimsus
(kg/24 h)

Sulatamisviis (Au-
tomaatne sulata-
mine = A, manu-
aalne sulatamine

= M)

Sahverkamber ei - - - -

Veinikamber ei - - - -

Kelderkamber ei - - - -

Värske toidu
kamber

jah 231,0 4 - A

Jahekamber ei - - - -

Tärnita kamber
või jäävalmis-
tamiskamber

ei - - - -

1 tärni kamber ei - - - -

2 tärni kamber ei - - - -

3 tärni kamber ei - - - -

4 tärni kamber jah 104,0 -18 10,0 A

2 tärni kamber ei - - - -

4 tärni kambrid

Kiirkülmutusfunktsioon Yes

Veinikülmikute puhul



Standardsete veinipudelite arv -

Valgusallika näitajad :

1

Valgusallika liik LED

Energiatõhususe klass F

Tootja pakutava garantii vähimkestus: 24 kuud

Lisateave: Garantiiaeg võib olla muude riiklike õigusaktide kohaselt erinev riigiti. Erandid: Iirimaa, Ühendkuningriik:
12 kuud; Hispaania, Portugal: 36 kuud; Norra: 60 kuud

link tootja veebisaidile, kus on esitatud komisjoni määruse (EL) 2019/2019 lisa punkti 4 alapunkti a kohane teave:
https://docs.whirlpool.eu


