W 204 FO
12NC: 859991618200
EAN-kod: 8003437167393
Whirlpool frysbox: färg vit - W 204 FO
Denna fristående frysbox från Whirlpool är utrustad med:
vit färg. ShockFreeze-teknik som fryser in maten tre gånger
snabbare än en frys utan liknande funktion, vilket bevarar
smak, utseende och näringsämnen bättre Exklusiv 6TH
SENSE-sensorteknik kontrollerar temperaturen inuti frysen
och slår automatiskt på infrysningsfunktionen när det finns
behov, som t.ex. när nya varor placerats i frysen.
Kostnadseffektivt och miljövänligt. Space+-inredning som
ger allt det utrymme du behöver för bekväm förvaring av
mat och dryck.
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Energiklass A++
Mått, HxBxD: 865x806x642 mm
Kapacitet, netto: 202 liter
Infrysningskapacitet: 12 kg/24 tim
6TH SENSE sensorteknik
Funktion för snabbinfrysning
Fryssystem: manuell avfrostning
Snabbinfrysning indikatorlampa
Temperaturlarm
Justerbar temperatur
Fryssystem: manuell avfrostning
Avrinningsrör i fronten för avfrost. vatten
FrostOut-teknik som minskar frostbildning
Automatisk avstängning för snabbinfrysning
Fungerar i rumstemperaturer ned till -15°C
Belysning På/av
Balanserat lock
Låsbart lock
Interiör med 2 korgar
Typ av frys: Fristående
Elektronisk kontroll
Vit efterbehandling
KlimatklassSN-T
Årlig energiförbrukning: 175 kWh
Säkerhet vid strömavbrott: 32 timmar
Ljudnivå 42 dB(A)
Total bruttokapacitet: 204 l

Frost Out
Frostout är en teknik som minskar frostbildning i frysen
så att man slipper avfrosta den så ofta. Tekniken utnyttjar
den naturliga andningen i utrymmet, tack vare ett
speciellt luftflöde och en kompressor är frysen alltid torr,
och fukt och fuktig luft lagras var för sig. Den nya inre
miljön kan nu förhindra att frost bildas och minskar den
med upp till 55 %. Denna teknik kräver inte något
underhåll och finns både på små plattformar och med
mekaniskt användargränssnitt. För att öka
användbarheten och underlätta konsumentens liv finns
det inga gränser när det gäller användandet av korgar
eller FlexiMode. Ett verkligt framsteg i fråga om
matförvaring.
6TH SENSE Technology
6th SENSE-tekniken kontrollerar temperaturen inne i din
frys och boostar automatiskt infrysningen bara om det
behövs. Kostnadseffektiv och miljövänlig.
Snabbfrys
Snabb infrysning. Funktion för snabbinfrysning som
snabbt sänker frysens temperatur till en idealisk
temperatur för att frysa in livsmedel. Desto snabbare
infrysning, desto bättre bevaras matens kvalitet och
näringsvärde.
Kompakt storlek
Idealisk för små utrymmen. Den här Whirlpool-frysen är
idealisk för enrumslägenheter eller kök med begränsat
utrymme.
Lås
Frysbox med låsbart lock.
Energieffektivitet A++
Energisnålt. Energieffektivt frysskåp i energiklass A++
som erbjuder idealisk frysförvaring med låg
energiförbrukning.
Antal korgar: 2
Smart utrymmeshantering. Den här Whirlpool-frysen har
två praktiska korgar som gör det enklare att hålla ordning
i frysen.

www.whirlpool.eu
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Produktgrupp

Frysskåp

Produktnamn

W 204 FO

EAN-kod

8003437167393

Konstruktion

Fristående

Installationstyp

Fristående

Typ av reglage

Elektronisk

Färg

Vit

Anslutningseffekt

75

Ström

16

Spänning

220-240

Frekvens

50

Nätkabelns längd

200

Elkontakt

Schuko

Nettovolym, totalt

202

Höjd

865

Bredd

806

Djup

642

Max höjdjustering

0

Nettovikt

29.4

Bruttovikt

30.5

Gångjärn

-

TEKNISKA D
DA
ATA
Avfrostning

Manuell

Snabbinfrysning

Ja

Dränering av vatten vid avfrostning?

Ja

Antal lådor/korgar

2

Är dörren låsbar?

Ja

Frystermometer

Saknas

Invändig belysning

WHIRLPOOL

W 204 FO

-

ENER
ENERGI
GI & PRE
PRESSTAND
ANDA
A
Energieffektivitetsklass - NY (2010/30/EU)
Infrysningskapacitet - NY (2010/30/EU)
Temperaturstegringstid
Klimatklass
Automatisk avfrostning
Nettovolym frys - NY (2010/30/EU)

A++
12
32

175

SN-T
Saknas
202

-

L

202L

42 dB
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