W5 821E OX 2
12NC: 859991607070
EAN-kode: 8003437903366
Whirlpool kombiskap - W5 821E OX 2
Dette frittstående kombiskapet fra Whirlpool har følgende
funksjoner: stålfarge. Fingeravtrykkavstøtende Optic
ståldesign. Høyt kombiskap som rommer hele familiens
behov. Glasshyller, som både gir robusthet og eleganse. 6th
SENSE-sensorer, som automatisk senker temperaturen inne i
apparatet når ny mat plasseres der, og reduserer
energiforbruket.
6th Sense Control
Technology that quickly restores the ideal temperature.
6TH SENSE technology constantly detects temperature
variations due to external causes (i.e. door opening) and
quickly restores the ideal temperature for an optimal
food preservation both in the fridge and in the freezer.
Avoiding food burns on the food stored in the freezer.
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Energiklasse A++
Kapasitet, netto: 339 liter (Kjøl: 228 l + Frys: 111 l)
Produktmål (HxBxD): 1889x595x655 mm
Dører som kan hengsles om
Støynivå: 39 dB(A)
StopFrost-system
Hurtig nedkjøling
Klimaklasse N-T
Frysekapasitet: 5 Kg/24 h
Døralarm
Automatisk avrimingssystem
Tid for temperaturstigning24 h
Justerbar temperatur
Type belysning: LED
Kjølesystem for Kjøleskapseksjon: Statisk
Frysesystem for Fryserseksjon: Statisk med StopFrost
Teknologi
2 regulerbare hyller
3 fryseskuffer
1 crisper-skuff
1 hylle i fryserseksjon
4 hyller i kjøledel
Isterningbrett
Glasshyller i fryseren
RustfrittFinish
Total kapasitet, brutto: 341 liter (Kjøl: 230 l + Frys: 111 l)
Elektronisk styring
Årlig energiforbruk: 243 kWh
Nettovekt:62 kg
Høyrehengslede dører, kan hengsles om

Fresh Box
Creates ideal conditions to store fruit and vegetables. A
drawer to store your fruits and vegetables.
Hurtig nedkjøling
Hurtig nedkjøling. Temperaturen inne i kjøleskapet
synker automatisk når ny mat plasseres der. Innebygde
sensorer justerer automatisk kjøletemperaturen, noe
som gir lavt energiforbruk og forlenger ferskheten.
310 - 340 l kapasitet
All plassen du trenger. Whirlpool kjøleskap/fryserkombinasjonen er designet for å gi deg god plass til å
oppbevare din mat og drikke komfortabelt.
StopFrost
1-minutts avriming. Glem isdannelse i fryseren med
StopFrost-systemet. For å avrime, bare fjern issamleren
og skyll den under springen i 1 minutt.
Energispar
Superrask gjenoppretting av temperaturen. Den
innovative Energispar-teknologien gir superrask
gjenoppretting av naturen og forlenger ferskheten.
Dør som kan hengsles om
For å gjøre ting enklere. Dette kjøleskapet fra Whirlpool
har en vendbar dør, som kan åpnes fra venstre eller
høyre, for å gjøre ting enklere.
Elektronisk kontrollsystem
Krystallklare ytelser. Dette kombiskapet fra Whirlpool har
et elektronisk kontrollsystem som garanterer riktige
parameterinnstillinger til enhver tid, og gir perfekt
ytelses- og temperaturkontroll.
LED-lys
Perfekt opplyst. Energieffektive LED-lys sprer lyset jevnt
over hele kjøleskapsrommet, og gjør det enklere å finne
det du leter etter.

www.whirlpool.eu
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Produktgruppe

Kjøleskap/fryser kombinasjon

Installasjonstype

I/t

Betjeningstype

Elektronisk

Konstruksjonstype

Frittstående

Hovedfarge på produktet

Rustfritt

Tilkoblingseffekt

150

Strøm

1,2

Spenning

220-240

Frekvens

50

Antall kompressorer

1

Lengden på strømledningen

245

Støpseltype

Schuko

Enhetens totale nettokapasitet

339

Antall stjerner

4

Høyde på produktet

1889

Bredde på produktet

595

Dybde på produktet

655

Maksimale justeringsmuligheter føtter

0

Nettovekt

62

TEKNISKE SPE
SPESIFIKAS
SIFIKASJONER
JONER
Avrimingsprosess kjøleseksjon

Automatisk

Avrimingsprosess fryseseksjon

Manuell

Bryter for hurtigkjøling

Ja

Hurtigfrysfunksjon

Nei

Indikator for åpen dør fryser

Nei

Regulerbar temperatur

Ja

Regulerbar temperatur i fryser

Nei

Innvendig vifte kjøleseksjon

Nei

Antall fryseskuffer

WHIRLPOOL

W5 821E OX 2

3

Automatisk motorisert ismaskin

N/A

Antall hyller i kjøleseksjon

4

Hyllenes materiale

Glass

Termometer kjøleseksjon

Ingen

Termometer fryseseksjon

Ingen

Antall temperaturfelt

243

2

FORBRUK
Energieffektivitetsklasse - NY (2010/30/EU)

A++

Årlig energiforbruk - NY (2010/30/EU)

243

Kjøleskapets nettokapasitet - NY (2010/30/EU)

228

Fryserens nettokapasitet - NY (2010/30/EU)

111

Innfrysingskapasitet - NY (2010/30/EU)
Klimaklasse

228 L

111L

39 dB

2010/1060

5
N-T

Støynivå

39

Frostfritt system

Nei

www.whirlpool.eu

