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„Whirlpool“ laisvai pastatomas šaldytuvas-šaldiklis W5 711E W
„Whirlpool“ laisvai pastatomo šaldytuvo-šaldiklio
charakteristikos: balta spalva. Tvirtos ir elegantiškos stiklo
lentynos. „6th SENSE“ jutikliai automatiškai sumažina
temperatūrą prietaiso viduje įdėjus naujus produktus, taip
sumažinant energijos sąnaudas. Patogus butelių laikiklis
užtikrina saugų jų laikymą.

• Energijos klasė A+
• Grynoji (neto) talpa: 308 l (197 l šaldytuvas + 111 l
šaldiklis)
• Gaminio matmenys (AxPxG): 1763x595x656 mm
• Keičiama durų atidarymo kryptis
• Garso lygis: 39 dB(A)
• „LessFrost“
• Greitas atvėsinimas
• Klimato klasė N-T
• Šaldymo našumas: 5 kg/24 val.
• Durų signalas
• Automatinė atitirpinimo sistema
• Temperatūros kilimo laikas 24 val.
• Reguliuojama temperatūra
• LED apšvietimas
• Vėsinimo sistema šaldytuvo skyriui: statinė
• Šaldymo sistema šaldiklio skyriui: statinė su „LessFrost“
technologija
• 2 reguliuojamos lentynėlės durelėse
• 3 šaldiklio stalčiai
• 1 stalčius vaisiams ir daržovėms
• 1 lentyna šaldiklio skyriuje
• 4 lentynos šaldytuvo skyriuje
• Ledukų formelė
• Stiklinės lentynos šaldiklio skyriuje
• Balta „Global white“ apdaila
• Bendroji talpa: 310 l (199 l šaldytuvas + 111 l šaldiklis)
• Elektroninis valdymas
• Metinis energijos suvartojimas: 297 kWh/metus
• Grynasis svoris: 61 kg
• Dešininės abipusės durys

6th Sense Control
Technologija, kuri greitai atkuria idealią temperatūrą.
“6TH SENSE“ technologija nuolatos aptinka temperatūros
svyravimus dėl išorinių priežasčių (t. y. durų atidarymo) ir
greitai atstato idealią temperatūrą optimaliam maisto
produktų laikymui šaldytuve ir šaldiklyje. Išvengiama
maisto produktų, saugomų šaldiklyje, kokybės
suprastėjimo.
Fresh Box
Sukuriamos idealios sąlygos vaisiams ir daržovėms laikyti.
Stalčius, skirtas laikyti vaisius ir daržoves.
Greitas atvėsinimas
Greitas atvėsinimas. Kai įdedamas naujas maisto
produktas, temperatūra šaldytuve nukrinta iš karto.
Integruoti davikliai automatiškai reguliuoja vėsinimo
temperatūrą, užtikrindami mažą energijos sunaudojimą
ir ilgesnį šviežumą.
290 - 310 l talpa
Visa jums reikalinga vieta. Šis „Whirlpool“ šaldytuvošaldiklio derinys sukurtas taip, kad suteiktų jums
pakankamai vietos ir galėtumėte patogiai sutalpinti savo
maistą bei gėrimus.
Energinė klasė A+
Puikus energijos efektyvumas. Dėl A+ energijos klasės šis
„Whirlpool“ prietaisas leis jums mėgautis idealiais
rezultatais ir puikiu energijos sunaudojimu.
Keičiama durų atidarymo pusė
Jūsų patogumui. Šis „Whirlpool“ šaldytuvas pasižymi
abipusėmis durimis, kurių atidarymo pusę galima pakeisti
pagal jūsų poreikius.
Elektroninė kontrolės sistema
Tobulos eksploatacinės savybės. Šis „Whirlpool“
šaldytuvas-šaldiklis pasižymi elektronine valdymo
sistema, kuri užtikrina tinkamus parametrus visą laiką,
garantuodama idealius rezultatus ir temperatūros
kontrolę.
LED apšvietimas
Tobulas apšvietimas. Taupus LED apšvietimas tolygiai
skleidžia šviesą šaldytuvo viduje, todėl lengviau rasti tai,
ko ieškote.

www.whirlpool.eu
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PAGRINDINĖ
GRINDINĖSS YP
YPA
ATYBĖ
TYBĖSS
Produkto grupė

Šaldytuvas su šaldymo kamera

Montavimo tipas

Nėra

Valdymo tipas

Elektroninis

Konstrukcijos tipas

Laisvai pastatomas

Pagrindinė gaminio spalva

Balta „Global white“

Elektros jungties galia (W)

150

Srovė (A)

1,2

Įtampa (V)

220-240

Dažnis (Hz)

50

Kompresorių skaičius

1

Maitinimo laido ilgis (cm)

200

Kištuko tipas

„Schuko“

Bendra grynoji (neto) įrenginio talpa (l)

308

Žvaigždučių įvertinimas

4

Gaminio aukštis

1763

Gaminio plotis

595

Gaminio gylis

656

Didžiausias kojų reguliavimas

0

Grynasis (neto) svoris (kg)

61

TE
TECHNINĖ
CHNINĖSS SSA
AVYBĖ
VYBĖSS
Atitirpinimo procesas, šaldytuvo skyrius

Automatinis

Atitirpinimo procesas, šaldiklio skyrius

Rankinis

Greito atvėsinimo galimybė

Taip

Greito užšaldymo funkcija

Ne

Atidarytų šaldiklio durų indikatorius

Ne

Reguliuojama temperatūra

Taip

Temperatūros reguliavimas šaldiklyje

Ne

Šaldytuvo skyriaus vidinis ventiliatorius

Ne

Stalčių skaičius šaldiklyje

„WHIRLPOOL“

W5 711E W

3

Automatinis motorizuotas ledukų gaminimo aparatas
Lentynų skaičius šaldytuvo skyriuje

Nėra
4

Lentynų medžiaga

Stiklas

Šaldytuvo skyriaus termometras

Nėra

Šaldiklio skyriaus termometras

Nėra

Temperatūros zonų skaičius

297

2

ENER
ENERGINĖ
GINĖ KKOR
ORTELĖ
TELĖ
Energijos efektyvumo klasė – NAUJA (2010/30/ES)

A+

Metinis energijos suvartojimas (kWh/m.) – NAUJA (2010/30/ES)

297

Šaldytuvo grynoji (neto) talpa (l) – NAUJA (2010/30/ES)

197

Šaldiklio grynoji (neto) talpa (l) – NAUJA (2010/30/ES)

111

Šaldymo našumas (kg/24 val.) – NAUJA (2010/30/ES)

5

Klimato klasė

197 L

111L

39 dB

2010/1060

N-T

Triukšmo lygis (db(A) re 1 pW)

39

„Frost Free“ sistema

Ne

www.whirlpool.eu

