ARZ 0051
12NC: 859991604120
EAN-code: 8003437045738
Whirlpool geïntegreerde koelkast: kleur wit - ARZ
0051
Kenmerken van deze Whirlpool inbouw koelkast: speciaal
flessenrek. Onderbouwkoelkast.
Auto Defrost
Moeiteloos ontdooien. De Auto Defrost technologie
verwijdert op efficiënte wijze het ijs in uw koelkast.
SETMO
Perfect geïntegreerd design. Het SETMO deur-tot-deur
montage systeem bedekt uw geïntegreerde koelkast
zodat deze past bij de rest van uw keuken.
115 - 185 liter capaciteit
Alle ruimte die u wenst. De grote inhoud van deze
Whirlpool koelkast biedt alle ruimte die u nodig heeft om
uw voedsel te bewaren.
Energieklasse A+
Grotere energie-efficiëntie. Met de energieklasse A+
geeft dit Whirlpool apparaat zowel ideale resultaten als
een zeer efficiënt energieverbruik.
Glazen legplateau
Een passie voor schoonheid in elk detail. Deze Whirlpool
koelkast heeft glazen legplateaus en combineert hiermee
design en functionaliteit voor de beste
gebruikerservaring.
Space Management
Alle ruimte die u wenst. De grote inhoud van deze
Whirlpool koelkast biedt alle ruimte en flexibiliteit die u
nodig heeft om uw voedsel te bewaren.
Energieklasse F
Energiebesparing wordt gegarandeerd bij energieklasse
F.
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Energieklasse: A+
Totale nettocapaciteit: 144 l
Productafmetingen (hxbxd): 815x596x545 mm
Omkeerbare deur
Geluidsniveau: 37 dB (A)
Instelbare temperatuur
Koelkast met vriezer met 4 sterren
2 verstelbare deurvakken
Low low verlichting
2 van de laden
4 schappen in koelcompartiment
Mechanische bedieningselementen
Jaarlijks energieverbruik 118 kWh/jaar
Totale brutocapaciteit: 145 l
Wit Afwerking
Nismaat (hxbxd): 820 x 600 x 550 mm
Omkeerbare deur rechts

Draairichting Deur
Voor uw gemak. De draairichting van deze Whirlpool
koelkastdeur is verwisselbaar - kies ervoor om de deur
rechts of links te openen.
Flessenvak
Veilig bewaren. Het flessenvak van deze Whirlpool koel/
vriescombinatie biedt de perfecte oplossing voor het
bewaren van flessen.
Tafelmodel
Dankzij zijn kleine formaat (hoogte tot 85 cm) en
afneembare bovenklep kunt u het apparaat onder het
aanrecht plaatsen.
Tweede crisper
Alle ruimte die u wenst. Deze Whirlpool koelkast heeft
een tweede crisper zodat u voldoende ruimte heeft voor
al uw groente en fruit.

www.whirlpool.eu

ARZ 0051
12NC: 859991604120
EAN-code: 8003437045738
BELANGRIJK
BELANGRIJKSSTE KENMERKEN
Productgroep

Koelkast

Productnaam

ARZ 0051

EAN-code

8003437045738

Uitvoering

Inbouw

Type installatie

Onderbouw

Type besturing

Mechanisch

Type bedienings- en signaleringselementen

Mechanisch

Belangrijkste kleur van het product

Wit

Aansluitwaarde (W)

100

Stroom

16

Spanning

220-240

Frequentie

50

Lengte elektriciteitssnoer

245

Type stekker

Schuko

Netto-inhoud

144

Aantal sterren

Automatisch

Aantal afzonderlijke koelsystemen

1

Hoogte van het product

815

Breedte van het product

596

Diepte van het product

545

Diepte met 90° geopende deur

-

Maximaal instelbare hoogte

70

Nettogewicht

32

Deurscharnier

Rechts verwisselbaar

TE
TECHNISCHE
CHNISCHE KENMERKEN
Instelbare temperatuur

Ja

Alarmsignaal bij storing

Geen signaal

Ontdooiingsproces koelgedeelte

Automatisch

Snelkoelschakelaar

Nee

Interne ventilator koelgedeelte

Nee

Legborden voor flessen

Nee

Vergrendelbare deur

-

Aantal legborden in koelcompartiment

4

Aantal verstelbare legborden in koelcompartiment

Whirlpool

ARZ 0051

3

Materiaal van de legborden

Glas

Thermometer in koelgedeelte

Geen

118

VERBRUIK
VERBRUIKSSWAARDEN
Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EU)

A+

Energieverbruik per jaar - NIEUW (2010/30/EU)

118

Netto-inhoud koelkast - NIEUW (2010/30/EU)

144

Netto-inhoud vriezer - NIEUW (2010/30/EU)

0

Invriesvermogen - NIEUW (2010/30/EU)

0

Temperatuurstijgingstijd

0

Klimaatklasse
Geluidsniveau
No-frost-systeem

144 L

0

L

37 dB

2010/1060

SN-ST
37
Nee

Maximale omgevingstemperatuur

43

Minimale omgevingstemperatuur

10

www.whirlpool.eu

