W9 931D KS
12NC: 859991571890
Штрих-код (EAN) код: 8003437902390
Холодильник Whirlpool з нижньою морозильною
камерою соло: з системою frost free - W9 931D KS
Характеристики холодильника Whirlpool соло з нижньою
морозильною камерою: чорний колір. Технологія No
Frost, яка перешкоджає утворенню інію за рахунок
зниження рівня вологості. Високий прилад, який може
вмістити продукти відповідно до вподобань кожного з
членів родини. Скляні полиці надають зовнішньому
вигляду елегантності та надійності. Вентилятор, що
забезпечує рівномірний та плавний потік повітря для ще
кращої вентиляції.

• Клас енергоефективності A+++
• Загальний корисний об'єм: 348 л (251 л холодильник
+ 97 л морозильник)
• Розміри (ВxШxГ): 2013x595x656 мм
• Перенавішувані двері
• Рівень шуму: 39 дБ(А)
• Швидке охолодження
• Швидке заморожування
• Кліматичний клас SN-T
• Об'єм заморожування: 13 кг/24 г
• Багатоотокове охолодження
• Сигнал відкритих дверей
• Сигнал підвищення температури
• Activ
Activ0°
• Час підвищення температури 16 год
• Температура, що регулюється
• LED lighting
• FreshBox 0°
• Морозильна камера з системою заморозки No Frost
• 3 балконів, що регулюються по висоті
• 2 ящиків у морозильнику
• 1 бокс свіжості
• 1 полиця в морозильному відділенні
• Відсік для молочних продуктів
• 4 полиць в холодильному відділенні
• Форма для льоду
• Скляні полиці в морозильному відділенні
• Чорний/Нержавіюча сталь покриття
• Загальний об'єм: 388 l (266 л холодильник + 122 л
морозильник)
• Електронне керування
• Річне енергоспоживання: 180 кВт
• Вага нетто: 82 кг
• Петлі справа

Dual No Frost
Система охолодження Dual No Frost— для
неперевершеної свіжості продуктів. Насолоджуйтеся
неймовірною свіжістю і якістю продуктів! Дві
незалежні системи охолодження No Frost запобігають
змішуванню запахів між холодильною і морозильною
камерами. Таким чином, сухе повітря з морозильника
не шкодить свіжості продуктів у холодильній камері.
6th Sense Precision Control
Технологія, яка швидко відновлює температуру та
ідеальний рівень вологості у холодильнику.. 6th Sense
Precission Control — підтримуйте постійну вологість і
температуру. Тепер Ви можете розміщувати овочі й
фрукти будь-де у холодильній камері до 15 діб без
ризику пересушування. 6th Sense виявляє найменші
зміни температури й вологості й негайно відновлює їх
рівень відразу після того, як Ви покладете продукти в
холодильну камеру й зачините дверцята.
Сигнал Температура
Створений для Вашого спокою. Сигнал Температура
попередить Вас, якщо температура у холодильнику
підніметься до критичної позначки, допомагаючи Вам
таким чином вберегти Ваші продукти.
Полиця 2 в 1
Полиця 2 в 1 для зберігання пляшок або продуктів.
Нова полиця для пляшок розміщується біля заднього
краю однієї з основних полиць, забезпечуючи
додатковий комфорт та безпеку у їх зберіганні. Крім
того, за необхідності Ви зможете легко дістати
фіксатор для пляшок та використовувати її як
звичайну полицю для зберіання продуктів.
Полиця простого доступу
Користуйтеся перевагами швидкого доступу до
продуктів завдяки полиці простого доступу
Отримайте швидкий доступ до продуктів, якими ви
користуєтеся найчастіше, і не забувайте про ті
продукти, які ви зберігаєте "на наступний тиждень".

www.whirlpool.eu
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ОСНОВНІ ХАР
ХАРАК
АКТЕРИСТИКИ
ТЕРИСТИКИ
Група продуктів

Холодильник

Тип встановлення

Nincs adat

Тип управління

Електронне

Тип конструкції

Окрема

Основний колір продукту

Чорний/Нержавіюча сталь

Потужність електричного підключення (Вт)

150

Струм (А)

1,2

Напруга (В)

220-240

Частота (Гц)

50

Кількість компресорів

1

Довжина шнура живлення (см)

245

Тип вилки

Schuko

Корисний об'єм (л)

348

Кількість зірок

4

Висота продукту

2013

Ширина продукту

595

Глибина продукту

656

Максимальна висота регулювання ніжок

0

Вага нетто (кг)

82

ТЕХНІЧНІ ХАР
ХАРАК
АКТЕРИСТИКИ
ТЕРИСТИКИ
Система розморозки холодильної камери

Frost-free

Система розморозки морозильної камери

Frost-free

Швидке охолодження

Так/Є

Швидка заморозка

Так/Є

Індикатор відкритих дверей морозильної камери

Так/Є

Регулювання температури

Так/Є

Регулювання температури у морозильній камері

Так/Є

Внутрішній вентилятор холодильної камери

Так/Є

Кількість ящиків у морозильній камері

2

Автоматичний льодогенератор

Ні

Кількість полиць у холодильній камері
Матеріал полиць

WHIRLPOOL

W9 931D KS

4
Скло

Термометр у холодильній камері

Жодного (-ої)

Термометр у морозильній камері

Жодного (-ої)

Кількість температурних зон

180

2

ЕНЕРГЕ
ЕНЕРГЕТИЧНЕ
ТИЧНЕ МАРКУВ
МАРКУВАННЯ
АННЯ
Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EU)

A+++

Річне енергоспоживання (кВт/рік) - NEW (2010/30/EU)

180

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

251

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

97

Швидкість замороження (кг./24 год)

13

Кліматичний клас
Рівень шуму (дБ(А) re 1 pW)
Система охолодження Frost free

251 L

97 L

39 dB

2010/1060

SN-T
39
Система "Без інею"

www.whirlpool.eu

