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Lodówko-zamrażarka Whirlpool - W5 721E W
Cechy lodówko-zamrażarki Whirlpool: kolor biały. Szklane
półki zapewniają wytrzymałość i elegancję. Czujniki 6-ty
Zmysł automatycznie obniżają temperaturę w lodówce po
włożeniu nowych produktów, zmniejszając zużycie energii.
Praktyczna półka do bezpiecznego przechowywania butelek.

• Klasa energetyczna A++
• Całkowita pojemność netto: 308 l (197 l lodówka + 111 l
zamrażarka)
• Wymiary produktu (WxSxG): 1763x595x656 mm
• Dwustronne drzwiczki
• Poziom hałasu: 39 dB (A)
• LessFrost
• Szybkie chłodzenie
• Klasa Klimatyczna SN-T
• Zdolność zamrażania: 5 24 kg/h
• Alarm otwartych drzwi
• Automatyczny system odszraniania
• Czas wzrostu temperatury 24 h
• Regulowana temperatura
• LED lighting
• Układ chłodzenia przedziału lodówki: Statyczny
• Układ zamrażania w komorze zamrażarki: Statyczny z
technologią LessFrost
• Regulowane balkoniki 2
• Szuflady zamrażarki 3
• 1 pojemnik na owoce i warzywa
• Półka na butelki
• 1 półka w komorze zamrażarki
• Półki w komorze lodówki 4
• Zasobnik na kostki lodu
• Szklane półki w komorze zamrażarki
• Wykończenie Global white
• Całkowita pojemność brutto: 310 l (199 l lodówka + 111 l
zamrażarka)
• Sterowanie elektroniczne
• Roczne zużycie energii: 233 kWh/rok
• Masa netto:61 kg
• Prawe drzwiczki dwustronne

Technologia 6. Zmysł
Technologia, która szybko przywraca odpowiednią
temperaturę. Technologia 6. ZMYSŁ na bieżąco kontroluje
warunki, w których przechowywana jest żywność i
wykrywa zmiany temperatury, powstałe z przyczyn
zewnętrznych (np. otwarcie drzwi). Szybko przywraca
odpowiednią temperaturę w obu komorach urządzenia,
co gwarantuje najlepsze warunki przechowywania Twojej
żywności. Ponadto, ta innowacyjna technologia
zapobiega powstawaniu odparzeń mrozowych na
produktach przechowywanych w zamrażarce.
Szuflada Fresh Box
Zapewnia idealne warunki do przechowywania
owoców i warzyw. Szuflada do przechowywania
owoców i warzyw.
Szybkie chłodzenie
Szybkie chłodzenie. Temperatura we wnętrzu Twojej
lodówki spada natychmiast, gdy wkładasz do niej nowe
produkty. Wbudowane czujniki automatycznie
dostosowują temperaturę chłodzenia, co zapewnia
małe zużycie energii i długotrwałą świeżość.
Kosz na butelki
Bezpieczne przechowywanie. Lodówka Whirlpool
dzięki specjalnemu stojakowi stanowi idealne miejsce
do przechowywania butelek.
EnergySaving
Superszybkie przywracanie temperatury. Innowacyjna
technologia EnergySaving zapewnia superszybkie
przywracanie temperatury, gwarantujące małe zużycie
energii i długotrwałą świeżość.
Drzwi dwustronne
Dla Twojej wygody. Chłodziarko-zamrażarka Whirlpool
ma dwustronne drzwi, które można otwierać od
prawej lub lewej strony – a wszystko to dla Twojej
wygody.
System sterowania elektronicznego
Perfekcyjna praca. Ta chłodziarko-zamrażarka
Whirlpool ma elektroniczny system sterowania, który
zapewnia stałe utrzymanie prawidłowych parametrów,
a więc doskonałą pracę urządzenia i kontrolę
temperatury.

www.whirlpool.eu
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DANE OGÓLNE
Grupa produktowa

Chłodziarko-zamrażarka

Sposób instalacji

Nie dotyczy

Sterowanie

Elektroniczne

Typ budowy

freestanding

Dominujący kolor produktu

Global white

Moc przyłączeniowa

150

Natężenie

1,2

Napięcie

220-240

Częstotliwość

50

Liczba agregatów

1

Długość przewodu zasilającego

200

Rodzaj wtyczki

Schuko

Pojemność całkowita netto

308

Liczba gwiazdek

4

Wysokość urządzenia

1763

Szerokość urządzenia

595

Głębokość urządzenia

656

Maksymalna wysokość regulowanych nóżek

0

Waga netto

61

DANE TE
TECHNCZNE
CHNCZNE
Sposób rozmrażania w chłodziarce

Automatyczne

Sposób rozmrażania w zamrażarce

Manualny

Funkcja szybkiego chłodzenia

Tak

Funkcja szybkiego mrożenia

Brak

Wskaźnik otwartych drzwi w zamrażarce

Brak

Regulowana temperatura

Tak

Zamrażarka z regulowaną temperaturą

Brak

Wewnętrzny wentylator w chłodziarce

Brak

Liczba szuflad w zamrażarce

WHIRLPOOL

W5 721E W

3

Automatyczna kostkarka do lodu

Nie dotyczy

Liczba półek w chłodziarce

4

Materiał wykonania półek

Szklana

Wyświetlacz temperatury w chłodziarce

Brak

Wyświetlacz temperatury w zamrażarce

Brak

Liczba stref temperatury

233

2

EFEKTYWNOŚĆ
Klasa efektywności energetycznej - NOWA DYREKTYWA (2010/30/UE)

A++

Roczne zużycie energii (kWh/rok) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE)

233

Pojemność chłodziarki netto - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE)

197

Pojemność zamrażarki netto - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE)

111

Wydajność zamrażania - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE)
Klasa klimatyczna
Poziom hałasu
No Frost

197 L

111L

39 dB

2010/1060

5
SN-T
39
Brak
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