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Штрих-код (EAN) код: 8003437902727
Холодильник Whirlpool з нижньою морозильною
камерою соло: з системою frost free - W7 921I OX
Характеристики холодильника Whirlpool соло з нижньою
морозильною камерою: колір нержавіючої сталі. Колір
нержавіючої сталі з захисним покриттям проти слідів від
пальців. 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.

• Клас енергоефективності A++
• Загальний корисний об'єм: 368 л (264 л холодильна
камера + 104 л морозильна камера)
• Габарити продукту (ВxШxГ): 2027x596x678 мм
• Перенавішувані дверцята
• Рівень шуму: 40 дБ(A)
• Швидке охолодження
• Швидка заморозка
• Кліматичний клас SN-T
• Потужність заморозки: 10 кг/24 год.
• Система багатопоточного охолодження Multiflow
• Сигнал відкритих дверцят
• Сигнал температури
• Віддлення Activ0°
• Автономне збереження холоду у разі
знестурмлення17 год.
• Налаштування температури
• LED lighting
• FreshBox 0°
• 3 регульовні полиці-балкони
• 2 ящик/ящики
• 1 ящик для овочів
• Решітка для пляшок
• 1 полиця у холодильній камері
• 4 полиці/полиць у холодильній камері
• Форма для льоду Ice Cube
• Скляні полиці у морозильній камері
• Optic Inox покриття
• Загальний об'єм: 407 л (277 л холодильна камера +
130 л морозильна камера)
• Електронне управління
• Річне споживання електроенергії: 281 кВт/рік
• Вага: 77 кг
• Перенавішування дверцят (справа наліво)

6th Sense Control
Технологія, яка швидко відновлює температуру та
підтримує ідеальний рівень вологості. Технологія 6TH
SENSE завдяки постійному контролю температури
автоматично виявляє навіть найменьші її зміни та
миттєво відновлює її до заданого рівня для
найкращого зберігання продуктів як у холодильній,
так і морозильній камерах. er.
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.
Функція Fast cooling
Швидке охолодження. Температура в холодильній
камері миттєво опускається кожного разу, коли Ви
кладете продукти. Інтегровані сенсори
автоматичноадаптують температуру охолодження,
забезпечуючи ефективне використання ресурсів та
свіжість продуктів.
Решітка для пляшок
Безпечне зберігання. Ця модель холодильника
Whirlpool з нижньою морозильною камерою
забезпечить ідеальне зберігання пляшок завдяки
спеціальній решітці для пляшок.
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".
енергозбереження
Надшвидке відновлення температури. Інноваційна
технологія енергозбереження (EnergySaving)
забезпечує надзвичайно швидке відновлення
температури, таким чином забезпечуючи низький
рівень енергоспоживання та довготривалу свіжість
продуктів.

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

Холодильник

Тип встановлення

Окрема

Тип управління

Електронне

Тип конструкції

Окрема

Основний колір продукту

Optic Inox

Потужність електричного підключення (Вт)

160

Струм (А)

1

Напруга (В)

220-240

Частота (Гц)

50

Кількість компресорів

1

Довжина шнура живлення (см)

245

Тип вилки

Schuko

Корисний об'єм (л)

368

Кількість зірок

4

Висота продукту

2027

Ширина продукту

596

Глибина продукту

678

Максимальна висота регулювання ніжок

0

Вага нетто (кг)

77

ТЕХНІЧНІ ХАР
ХАРАК
АКТЕРИСТИКИ
ТЕРИСТИКИ
Система розморозки холодильної камери

Автоматино

Система розморозки морозильної камери

Frost-free

Швидке охолодження

Так/Є

Швидка заморозка

Так/Є

Індикатор відкритих дверей морозильної камери
Регулювання температури

WHIRLPOOL

W7 921I OX

Ні
Так/Є

Регулювання температури у морозильній камері
Внутрішній вентилятор холодильної камери

Ні
Nincs adat

Кількість ящиків у морозильній камері

2

Автоматичний льодогенератор

Ні

Кількість полиць у холодильній камері
Матеріал полиць

4
Скло

Термометр у холодильній камері

Цифровий

Термометр у морозильній камері

Жодного (-ої)

Кількість температурних зон

281

N/A

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

A++

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

281

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

264

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

104

Швидкість замороження (кг./24 год)

10

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

264 L

104L

40 dB

2010/1060

SN-T
40
Система "Без інею"

www.whirlpool.eu

