W9 931D IX H
12NC: 859991571880
Kod EAN: 8003437902383
Lodówko-zamrażarka wolnostojąca Whirlpool:
bezszronowa - W9 931D IX H
Cechy wolnostojącej lodówko-zamrażarki Whirlpool: kolor
inox. Wykonana ze stali kwasoodpornej. No Frost,
technologia bezszronowa skutecznie zapobiega
gromadzeniu się lodu w zamrażarce poprzez zmniejszenie
ilości wilgoci. Wysokie urządzenie spełniające potrzeby całej
rodziny. Szklane półki zapewniają wytrzymałość i elegancję.

• Klasa energetyczna A+++
• Całkowita pojemność netto: 348 l (251 l lodówka + 97 l
zamrażarka)
• Wymiary produktu (WxSxG): 2013x595x656 mm
• Dwustronne drzwiczki
• Poziom hałasu: 39 dB (A)
• Szybkie chłodzenie
• Szybkie zamrażanie
• Klasa Klimatyczna SN-T
• Zdolność zamrażania: 13 24 kg/h
• Alarm otwartych drzwi
• Alarm temperatury
• Tryb wakacyjny
• Komora Activ0°
• Czas wzrostu temperatury 16 h
• Regulowana temperatura
• 2 LEDs lighting
• FreshBox 0°
• Regulowane balkoniki 4
• Szuflady zamrażarki 2
• 1 pojemnik na owoce i warzywa
• 1 półka w komorze zamrażarki
• Komora na nabiał
• Półki w komorze lodówki 4
• Zasobnik na kostki lodu
• Szklane półki w komorze zamrażarki
• Wykończenie Inox
• Całkowita pojemność brutto: 388 l (266 l lodówka + 122 l
zamrażarka)
• Sterowanie elektroniczne
• Roczne zużycie energii: 180 kWh/rok
• Masa netto:82 kg
• Prawe drzwiczki dwustronne

Technologia Dual No Frost
Dwa niezależne systemy chłodzenia No Frost tworzą
idealne warunki do przechowywania żywności,
zapewniając idealną temperaturę i wilgotność oraz
zapobiegając mieszaniu się zapachów między
komorami urządzenia. Umieść owoce i warzywa w
dowolnym miejscu w chłodziarce, technologia Dual No
Frost utrzyma je w świeżości do 15 dni *. *Na
podstawie utraty wagi i jakości wizualnej popularnych
owoców i warzyw. Test wewnętrzny.
Technologia 6. Zmysł - Precision Control
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.
Kontrola mrożenia
Bezproblemowe zamrażanie. Innowacyjna technologia
FreezeControl skutecznie chroni smak i strukturę
produktów spożywczych oraz do 50% zmniejsza
przemrożenia.
Pojemność 340-380 l
Tyle przestrzeni, ile potrzebujesz. Lodówka została
stworzona tak, aby zapewnić Ci przestrzeń do
wygodnego przechowywania żywności i napojów.
NoFrost
Bez rozmrażania. Technologia NoFrost zmniejsza
wilgotność w zamrażalniku i zapobiega zbieraniu się
lodu.
EnergySaving
Superszybkie przywracanie temperatury. Innowacyjna
technologia EnergySaving zapewnia superszybkie
przywracanie temperatury, gwarantujące małe zużycie
energii i długotrwałą świeżość.
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DANE OGÓLNE
Grupa produktowa

Chłodziarko-zamrażarka

Sposób instalacji

Nie dotyczy

Sterowanie

Elektroniczne

Typ budowy

Wolnostojące

Dominujący kolor produktu

Inox

Moc przyłączeniowa

150

Natężenie

1,2

Napięcie

220-240

Częstotliwość

50

Liczba agregatów

1

Długość przewodu zasilającego

245

Rodzaj wtyczki

Schuko

Pojemność całkowita netto

348

Liczba gwiazdek

4

Wysokość urządzenia

2013

Szerokość urządzenia

595

Głębokość urządzenia

656

Maksymalna wysokość regulowanych nóżek

0

Waga netto

82

DANE TE
TECHNCZNE
CHNCZNE
Sposób rozmrażania w chłodziarce

No Frost

Sposób rozmrażania w zamrażarce

No Frost

Funkcja szybkiego chłodzenia

Tak

Funkcja szybkiego mrożenia

Tak

Wskaźnik otwartych drzwi w zamrażarce

Tak

Regulowana temperatura

Tak

Zamrażarka z regulowaną temperaturą

Tak

Wewnętrzny wentylator w chłodziarce

Tak

Liczba szuflad w zamrażarce

WHIRLPOOL

W9 931D IX H

2

Automatyczna kostkarka do lodu

Brak

Liczba półek w chłodziarce

4

Materiał wykonania półek

Szklana

Wyświetlacz temperatury w chłodziarce

Brak

Wyświetlacz temperatury w zamrażarce

Brak

Liczba stref temperatury

180

2

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

A+++

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

180

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

251

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

97

Wydajność zamrażania - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE)

13

Klasa klimatyczna
Poziom hałasu
No Frost

251 L

97 L

39 dB

2010/1060

SN-T
39
Full NoFrost
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