
• Energiklass A+
• 6TH SENSE FreshControl kylteknik
• Kapacitet, netto: 310 liter (Kyl / Frys:: 237 / 73 l.)
• Mått HxBxD: 1935x540x550 mm
• Omhängbara dörrar
• Ljudnivå: 35 dB(A)
• Snabbkylning
• KlimatklassSN-T
• Infrysningkapacitet: 3.5 Kg/24 h
• Fack för snabbinfrysning
• Automatiskt avfrostningssystem
• Temperaturhöjningstid 17 h
• Kylfläkt med anti-bakteriellt luftfilter
• Typ av belysning: Lysrör
• Kylsystem för kylskåpsutrymmet: No Frost
• Fryssystem för frysutrymmet: Statisk
• Everest Line

Whirlpool inbyggd kyl-frys - ART 920/A+

Denna inbyggda kyl och frys från Whirlpool är utrustad med:
vit färg. Stort kyl- och frysskåp som passar familjen. Stabila
hyllor i härdat glas med profilkanter som är både eleganta
och praktiska. Fläkt som ger jämn luftgenomströmning och
förbättrad ventilation. Unik 6TH SENSE Fresh Control-
sensorteknik som kontrollerar både temperatur och
luftfuktighet i kylen för att säkerställa en optimal
kylförvaring av färska livsmedel.

6TH SENSE FreshControl
Håller maten fräsch längre. Unika 6TH SENSE Fresh
Control kontrollerar och anpassar både temperaturen
och luftfuktigheten i hela kylskåpet. Om luften blir för
torr tillförs fukt efter behov. Tekniken säkerställer en
optimal kylförvaring, vilket innebär att färska livsmedel
får längre hållbarhet.

Snabbkylning
Funktion för snabbkylning. En funktion som snabbt
återställer temperaturen i kylskåpet efter att dörren
stått öppen och när man placerat ny mat i det.
Säkerställer en energieffektiv funktion och att dina
kylvaror håller sig fräscha längre.

Elektroniskt kontrollsystem
Fulländad funktion. Whirlpool kyl/frys med ett
elektroniskt kontrollsystem som garanterar att alla
parametrar alltid är korrekt inställda, vilket ger en
optimal funktion och temperaturkontroll.

290 - 310 l kapacitet
All plats du behöver. Den här Whirlpool-kylfrysen är
utformad för att erbjuda ett rymligt och praktiskt
förvarigsutrymme för din mat och dryck.

Kylfläkt
Den här Whirlpool kyl/frysen har en effektiv kylfläkt
som fördelar den kylda luften jämnt i hela
kylutrymmet.

Energiklass A+
Effektiv energiförbrukning. Energisnål Whirlpool-
modell i energiklass A+ som erbjuder både optimala
resultat och låg energiförbrukning..

Extra stor kapacitet
Denna kylfrys erbjuder extra stort förvaringsutrymme.

LED belysning
Perfekt belysning. Energieffektiva LED-lampor sprider
ett jämnt ljus i kylskåpsutrymmet, vilket gör det
enklare för dig att hitta vad du letar efter.

Låda med glidskena
Mjuk rörelse. Förvaringslåda på glidskenor som mycket
lätt och mjukt dras ut.

ART 920/A+
12NC: 856499196000

EAN-kod: 8003437039409

www.whirlpool.eu



PRPRODUKTEODUKTEGENSKAPERGENSKAPER
Produktgrupp Kombinerad kyl/frys

Installationstyp Inbyggd

Typ av reglage Elektronisk

Konstruktion Inbyggd

Färg Vit

Anslutningseffekt 0

Ström 15

Spänning 220-240

Frekvens 50/60

Antal kompressorer 1

Nätkabelns längd 245

Elkontakt Schuko

Nettovolym, totalt 310

Stjärnmärkning 4

Höjd 1935

Bredd 540

Djup 550

Max höjdjustering 0

Nettovikt 56

TEKNISKA DTEKNISKA DAATTAA
Avfrostning kyl Automatisk

Avfrostning frys Manuell

Snabbkylning Ja

Snabbinfrysning N/A

Larm för öppen frysdörr N/A

Reglerbar temperatur -

Justerbar temperatur i frysen Saknas

Fläkt i kylen Ja

Antal lådor/korgar 3

Automatisk ismaskin N/A

Antal hyllor 5

Material, hyllor Glass With Profile

Kyltermometer Saknas

Frystermometer N/A

Antal förvaringstemperaturer 1

ENERENERGI & PREGI & PRESSTTANDANDAA
Energieffektivitetsklass - NY (2010/30/EU) A+

Årlig energiförbrukning - NY (2010/30/EU) 311

Förvaringsvolym kyl - NY (2010/30/EU) 237

Nettovolym frys - NY (2010/30/EU) 73

Infrysningskapacitet - NY (2010/30/EU) 3.5

Klimatklass SN-T

Buller 35

Automatisk avfrostning Saknas

 dB L L
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