
• Energieklasse: A++
• 6TH Sense-technologie
• Productafmetingen (hxbxd): 1395x540x545 mm
• Omkeerbare deur
• Geluidsniveau: 36 dB (A)
• Vriesvermogen: 3 Kg/24 uur
• Koelkast met vriezer met 4 sterren
• Instelbare temperatuur
• Handmatig ontdooisysteem
• Koelkast met vriezer met 4 sterren
• Binnenafwerking: 'Flagship'
• 3 verstelbare deurvakken
• LED verlichting
• 2 van de laden
• 1 schap in vriescompartiment
• 4 schappen in koelcompartiment
• Elektronisch regeling

Whirlpool integreerbare koelkast - ARG 8161

Kenmerken van deze Whirlpool inbouwkoelkast: A++
energieklasse. Speciaal flessenrek. 6TH SENSE sensoren
verlagen automatisch de temperatuur wanneer u nieuw
voedsel in het apparaat plaatst, voor een lager
energieverbruik.

6TH SENSE technologie
De 6TH SENSE technologie regelt en corrigeert de
temperatuurvariaties onmiddellijk om ervoor te zorgen
dat het voedsel goed blijft en de smaak en kwaliteit
behouden blijven. De optimale temperatuur wordt 5
keer sneller automatisch hersteld dan in een klassieke
koelkast*. (* In vergelijking met een vergelijkbare
Whirlpool koelkast zonder 6TH SENSE technologie.)

Geluidsniveau: 35 dBA
Met een geluidsniveau van 35 dBA staat deze koelkast
garant voor een rustige en stille sfeer in de keuken.

Automatisch ontdooien
Moeiteloos ontdooien. Verwijdert op efficiënte wijze
het ijs in uw koelkast.

Capaciteit 185 - 245 liter
Alle ruimte die u wenst. De grote inhoud van deze
Whirlpool koelkast biedt alle ruimte die u nodig heeft
om uw voedsel te bewaren.

Energiebesparing
Ultrasnel temperatuurherstel. Deze technologie biedt
ultrasnel temperatuurherstel waardoor het
energieverbruik verlaagd wordt en voedsel langer vers
blijft.

Glazen legplateau
Een passie voor schoonheid in elk detail. Deze
Whirlpool koelkast heeft glazen legplateaus en
combineert hiermee design en functionaliteit voor de
beste gebruikerservaring.

Elektronisch bedieningspaneel
Deze Whirlpool koelkast heeft een elektronisch
bedieningspaneel dat de juiste parameterinstellingen
garandeert voor ideale prestaties en
temperatuurregeling.

Vriesgedeelte
Ideale indeling. Deze Whirlpool koelkast heeft een
vriesvak om bevroren voedsel te bewaren.

LED-verlichting
Perfecte verlichting. Een energie-efficiënt LED-
verlichtingssysteem zorgt voor een gelijkmatige
verlichting waardoor u altijd moeiteloos kunt vinden
wat u zoekt.
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BELANGRIJKBELANGRIJKSSTE KENMERKENTE KENMERKEN
Productgroep Koelkast

Productnaam ARG 8161

EAN-code 8003437046490

Uitvoering Inbouw

Type installatie Half geïntegreerd

Type besturing Elektronisch

Type bedienings- en signaleringselementen LED

Belangrijkste kleur van het product Glad staal

Aansluitwaarde (W) 120

Stroom 16

Spanning 220-240

Frequentie 50

Lengte elektriciteitssnoer 245

Type stekker Schuko

Netto-inhoud 216

Aantal sterren 4

Aantal afzonderlijke koelsystemen 1

Hoogte van het product 1395

Breedte van het product 540

Diepte van het product 545

Diepte met 90° geopende deur N/A

Maximaal instelbare hoogte 0

Nettogewicht 42

Deurscharnier Rechts verwisselbaar

TETECHNISCHE KENMERKENCHNISCHE KENMERKEN
Instelbare temperatuur Ja

Alarmsignaal bij storing Optisch

Ontdooiingsproces koelgedeelte Automatisch

Snelkoelschakelaar Nee

Interne ventilator koelgedeelte Nee

Legborden voor flessen Nee

Vergrendelbare deur Nee

Aantal legborden in koelcompartiment 4

Aantal verstelbare legborden in koelcompartiment 3

Materiaal van de legborden Glas

Thermometer in koelgedeelte Geen

VERBRUIKVERBRUIKSSWWAARDENAARDEN
Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EU) A++

Energieverbruik per jaar - NIEUW (2010/30/EU) 184

Netto-inhoud koelkast - NIEUW (2010/30/EU) 186

Netto-inhoud vriezer - NIEUW (2010/30/EU) 30

Invriesvermogen - NIEUW (2010/30/EU) 3

Temperatuurstijgingstijd 13

Klimaatklasse N-ST

Geluidsniveau 36

No-frost-systeem Nee

Maximale omgevingstemperatuur 38

Minimale omgevingstemperatuur 10
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