
• Клас енергоефективності A+
• Габарити продукту (ВxШxГ): 916x1405x698 мм
• Загальний корисний об'єм: 390 л
• Потужність заморозки 20 кг/24 год.
• Швидка заморозка
• Space max
• Ручна система розморозки
• Налаштування температури
• Система охолодження морозильної камери:Статична
• Дренажна система для води
• Мінімальна температура у приміщенні -15 ° C
• Увімк./вимк. освітлення
• Блокування дверцят
• 3 корзин
• Внутрішнє освітлення
• Механічне управління
• Прихований/надтонкий конденсатор
• Білий покриття
• Кліматичний клас SN-T
• Річне споживання електроенергії 319 кВт/рік
• Автономне збереження холоду у разі

знеструмлення45 год.
• Рівень шуму 42 дБ(A)
• Загальний об'єм: 395 л

Морозильна скриня Whirlpool соло: білий колір -
WHM3911

Характеристики морозильної скрині Whirlpool соло:
велика місткість, яка дозволить Вам використовувати
простір на Ваш розсуд, без компромісів. Білий колір.
Технологія FastFreezing допоможе заморозити продукти
швидше, зберігаючи їх смак, форму та харчову цінність.
Збільшений об'єм, який задовольнить потреби всієї
родини. Дизайн Space Max забезпечить ще більше місця
для зберігання продуктів та напоїв.

Спрощена мобільність
Спрощена мобільність завдяки коліщаткам

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.

Система SpaceMax
Додатковий простір збільшено до 10%. Вам не
бракуватиме місця для зберігання Ваших продуктів
завдяки системі SpaceMax. Крім того, пряма задня
стінка забезпечує просте очищення та зручне
управління простором.

Об'ємна морозильна камера
Вам не бракуватиме простору. Ця модель
морозильної камери Whirlpool має збільшений об'єм.

Замок
Замок надійно заблокує дверцята.

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 корзин - 3
Ідеальне управління простором. Ця модель
морозильної камери Whirlpool має три зручні
корзини для зберігання упаковок, коробок та пакетів
з замороженими продуктами.

Система балансування кришки
Простота використання. Кришка морозильної скрині
оснащена системою балансування, тож тепер у
відкритому положенні вона фіксується щенадійніше, а
закривається ще м'якше і обережніше.
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ТЕХНІЧНІ ХАРТЕХНІЧНІ ХАРАКАКТЕРИСТИКИТЕРИСТИКИ
Система розморозки Ручний

Швидка заморозка Так/Є

Розташування елементів освітлення Так/Є

Кількість ящиків/корзин 3

Блокування дверцят Так/Є

Термометр у морозильній камері -

Внутрішнє освітлення -

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

Швидкість замороження (кг./24 год) 20

Автономне збереження температури (год.) 45

Кліматичний клас SN-T

Система охолодження Frost free Ні

Корисний об'єм морозильної камери (л)- NEW (2010/30/EU) 390

ОСНОВНІ ХАРОСНОВНІ ХАРАКАКТЕРИСТИКИТЕРИСТИКИ
Група продуктів Морозильник

Комерційний код WHM3911

Штрих-код (EAN) код 8003437165931

Тип конструкції Окрема

Тип встановлення Nincs adat

Тип управління Механічний(-е)

Основний колір продукту Білий

Потужність електричного підключення (Вт) 240

Струм (А) 16

Напруга (В) 220-240

Частота (Гц) 50

Довжина шнура живлення (см) 245

Тип вилки Schuko

Корисний об'єм (л) 390

Висота продукту 916

Ширина продукту 1405

Глибина продукту 698

Максимальна висота регулювання ніжок 0

Вага нетто (кг) 45.9

Вага брутто (кг) 47.5

Тип петлиць -

 dB L L
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