
• Клас енергоефективності A++
• Габарити продукту (ВxШxГ): 1875x595x630 мм
• Загальний корисний об'єм: 252 л
• Потужність заморозки 24 кг/24 год.
• 6TH Sense FreezeControl
• Система охолодження No frost
• Швидка заморозка
• Шокова заморозка
• Індикація увімкнення функції Швидка заморозка
• Сигнал температури
• Налаштування температури
• Режим Eco Night
• Звуковий сигнал
• Внутрішній дисплей touch
• Система охолодження: no frost
• Об'єм Xlent fit
• Автоматичне відключення функції Швидка заморозка
• 5 ящики/ящиків
• Форма для льоду Ice Cube
• Увімк./вимк. освітлення
• Регульовні ніжки
• Повітряний клапан
• Висувні ящики XXL
• 2 полиці/полиць з кришкою
• Електронне управління
• Інтегрована ручка
• Білий (Global white) покриття
• Кліматичний клас SN-T
• Річне споживання електроенергії 242 кВт/рік
• Автономне збереження холоду у разі

знеструмлення24 год.
• Рівень шуму 41 дБ(A)
• Загальний об'єм: 291 л

Морозильна камера Whirlpool (вертикальна):
білий колір - UW8 F2C WHLSB

Білий колір. технологія No Frost знижує вологість в
морозильній камері, перешкоджаючи утворенню інею.
Технологія FastFreezing допоможе заморозити продукти
швидше, зберігаючи їх смак, форму та харчову цінність.
Висота приладу дозволить вмістити ще більше продуктів
для задоволення гастрономічних вимог кожного з членів
родини. Технологія шокової заморозки ShockFreeze
допомагає заморозити продукти у 3 рази швидше, тим
самим зберігаючи їх смак, форму та харчову цінність.

Система NoFrost
Розморзка більше не потрібна. Система Total
NoFrost знижує рівень вологості у морозильній
камері, запобігаючи утворенню інію.

Технологія Freeze Control
Безпечне заморожування. Цю морозильну камеру
Whirlpool оснащено інноваційною технологією
FreezeControl, що ефективно зберігає смак і текстуру
продуктів і знижує ризик обмороження на 50%.

Технологія 6TH SENSE
Технологія 6TH SENSE контролює температуру в
морозильній камері та автоматичнознижує її лише у
випадках, коли це дійсно необхідно. Економно та
екологічно.

Клас енергоефективності А++
Надзвичайна енергоефективність Вашого приладу.
Ця сушильна морозильна камера Whirlpool з
класом енергоефективності А++ забезпечить якісні
результати у поєднанні з низьким рівнем
енергоспоживання.

Кількість ящиків -5
Ідеальне управління простором. Ця модель
морозильної камери Whirlpool має п'ять зручних
ящиків для зберігання упаковок, коробок та пакетів
з замороженими продуктами.

Шокова заморозка
Заморожувати продукти - просто. Шокова
заморозка дозволить Вам заморозити всі необхідні
продукти втричі швидше, при цьому зберігши смак
та свіжість.

Функція FastFreeze
Швидка заморозка. Функція FastFreeze
використовує температуру на 10 градусів нижче,
ніж мінімальна допустима у налаштуваннях, таким
чином продукти заморожуються швидко і
зберігають свою харчову цінність.
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ТЕХНІЧНІ ХАРТЕХНІЧНІ ХАРАКАКТЕРИСТИКИТЕРИСТИКИ
Система розморозки Frost-free

Швидка заморозка Так/Є

Розташування елементів освітлення Ні

Кількість ящиків/корзин 5

Блокування дверцят Ні

Термометр у морозильній камері Жодного (-ої)

Внутрішнє освітлення -

ЕНЕРГЕЕНЕРГЕТИЧНЕ МАРКУВТИЧНЕ МАРКУВАННЯАННЯ
Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EU) A++

Швидкість замороження (кг./24 год) 24

Автономне збереження температури (год.) 24

Кліматичний клас SN-T

Система охолодження Frost free Морозильник

Корисний об'єм морозильної камери (л)- NEW (2010/30/EU) 252

ОСНОВНІ ХАРОСНОВНІ ХАРАКАКТЕРИСТИКИТЕРИСТИКИ
Група продуктів Морозильник

Комерційний код UW8 F2C WHLSB

Штрих-код (EAN) код 8003437207822

Тип конструкції freestanding

Тип встановлення Nincs adat

Тип управління Електронне

Основний колір продукту Білий (Global white)

Потужність електричного підключення (Вт) 150

Струм (А) 0,8

Напруга (В) 220-240

Частота (Гц) 50

Довжина шнура живлення (см) 245

Тип вилки Schuko

Корисний об'єм (л) 252

Висота продукту 1875

Ширина продукту 595

Глибина продукту 630

Максимальна висота регулювання ніжок 0

Вага нетто (кг) 69

Вага брутто (кг) 71

Тип петлиць -

 dB L L
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