W7 921O OX
12NC: 859991573430
Codul GTIN (EAN): 8003437902734
Combina frigorifica Whirlpool: fara gheata - W7 921O
OX
Specificatii combina Whirlpool: culoare inox. Design inox cu
protectie anti amprenta. Tehnologia NoFrost, pastreaza
umiditatea necesara pentru alimente totodata nu se mai
produce gheata specifica. Un electrocasnic potrivit pentru
intreaga familie. Rafturi de sticla, elegante si in siguranta.
Total NoFrost
De acum fara gheata in frigider.

• Clasă energetică A++
• Capacitate netă totală: 368 l (264 l frigider + 104 l
congelator)
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 2027x596x678 mm
• Uşă reversibilă
• Nivel de zgomot: 40 dB (A)
• Răcire rapidă
• Congelare rapidă
• Clasa climatică SN-T
• Capacitate de congelare: 10 Kg/24 h
• Sistem Multiflow
• Alarmă uşă
• Alarma de temperatură
• Timp de creştere temperatură 17 h
• Temperatură reglabilă
• Iluminare LED
• FreshBox 0°
• Rafturi reglabile 3
• Sertarele congelatorului 2
• 1 sertar pentru fructe şi legume
• Raft pentru sticle
• 1 raft în compartimentul congelator
• Rafturi în compartimentul frigider 4
• Tavă pentru cuburi de gheaţă
• Rafturi din sticlă în compartimentul congelator
• Optic Inox Finisaj
• Capacitate totală brută: 407 l (277 l frigider + 130 l
congelator)
• Butoane de comandă electronice
• Consum de energie anual: 281 kWh/an
• Greutate netă:77 kg
• Uşă reversibilă dreapta

6th Sense Control
Tehnologia care restaurează rapid temperatura ideală.
Tehnologia 6th SENSE detectează în mod constant
variaţiile de temperatură datorate cauzelor externe
(adică deschiderea ușii) și restaurează rapid temperatura
ideală pentru conservarea optimă a alimentelor atât în
frigider cât și în congelator. Evitaţi arderea alimentelor pe
alimentele depozitate în congelator.
Fast freezing
Inghetare rapida. Functia Fast freezing iti permite sa
setezi o temperatura cu 10 grade mai mica, pentru a
conserva cel mai bine alimentele.
Capacitate 340-380 litri
Bucura-te de mai mult spatiu. De acum ai o capacitate
mai mare pentru ati depozita alimentele.
Anti-amprenta
Usor de curatat. Tratamentul anti-amprenta asigura o
suprafata fara amprente, praf sau zgarieturi. Curatarea
devine mai usora de acum.
EnergySaving
Recuperare de temperatura ultra rapida. Inovatia
tehnologica Energy Saving te ajuta sa economisesti
energie.
Rafturi din sticla
Pasiunea pentru frumusete in orice detaliu. Frigiderele
Whirlpool imbina rafturile de sticla cu functionalitatea
astfel incat tu sa te bucuri de cea mai buna experienta
in depozitarea hranei.
Racire rapida.
Racire rapida. Temperatura din interior se ajusteaza
automat datorita senzorilor Al 6-lea Simt. De acum te
bucuri de temperatura ideala si consum redus de
energie.
Activ0°
Compartiment special cu temperatura si umiditate
controlata intre 1 si 0 grade, dedicat alimentelor
refrigerate ce pot fi pastrate in conditii optime pana la
consum. Te vei bucura de cel mai bun peste si carne
proaspata.
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MAIN FE
FEA
ATURE
TURESS
Grup de produse

Combina frigorifica

Tipul de instalare

Independent

Tip de control

Electronic

Tipul de construcție

freestanding

Culoarea principală a produsului

Optic Inox

Conectarea electrică (W)

160

Curent (A)

1

Tensiune (V)

220-240

Frecvență (Hz)

50

Număr de compresoare

1

Lungimea cablului de alimentare electrică (cm)

160

Tip de conectare

Schuko

Capacitate netă totală (l)

368

Numar stele

4

Înălțimea produsului

2027

Lățimea produsului

596

Adâncimea produsului

678

Ajustare maximă a picioarelor de reglare

0

Greutate netă (kg)

77

TE
TECHNICAL
CHNICAL FE
FEA
ATURE
TURESS
Funcția de dezghețare a frigiderului

Automat

Funcția de dezghețare a congelatorului

Frost-Free

Posibilitate de răcire rapidă

Da

Funcție înghețare rapidă

Da

Indicator ușă deschisă congelator

Whirlpoool

W7 921O OX

Fara

Temperatura reglabilă

Da

Temperatură reglabilă pentru frigider

Fara

Ventilator interior pentru frigider

N/A

Numărul de sertare de congelare

2

Mașină automată de gheață

Fara

Număr de rafturi frigider

4

Materialul rafturilor

Sticla

Termometru frigider

Digital

Termometru compartiment frigorific

281

Nici unul

Număr de zone de temperatură

N/A

ENER
ENERG
GY LABEL
Clasa de eficiență energetică - NOU (2010/30 / UE)

A++

Consumul anual de energie (kWh / an) - NOU (2010/30 / UE)

281

Capacitate netă Frigider (l) - NOU (2010/30 / UE)

264

Capacitate netă congelator (l) - NOU (2010/30 / UE)

104

Capacitate congelare (kg / 24h) - NOU (2010/30 / UE)

10

Clasa climatică
Nivel de zgomot (dB(A) re 1 pW)
Sistem no frost

264 L

104L

40 dB

2010/1060

SN-T
40
Complet
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