W84BE 72 X
12NC: 859991566680
Штрих-код (EAN) код: 8003437236389
Холодильник Whirlpool з нижньою морозильною
камерою соло: з системою frost free - W84BE 72 X
Характеристики холодильника Whirlpool соло з нижньою
морозильною камерою: колір нержавіючої сталі.
Металічний колір. 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.
Технологія 6TH SENSE
Заощадження електроенергії до 30%. Технологія 6TH
SENSE контролює температуру та автоматичнознижує
її лише у випадках, коли це дійсно необхідно.
Економно та екологічно.
Dual No Frost
Система охолодження Dual No Frost— для
неперевершеної свіжості продуктів. Насолоджуйтеся
неймовірною свіжістю і якістю продуктів! Дві
незалежні системи охолодження No Frost запобігають
змішуванню запахів між холодильною і морозильною
камерами. Таким чином, сухе повітря з морозильника
не шкодить свіжості продуктів у холодильній камері.
Технологія Activ0°
Ідеальне рішення для зберігання м'яса та риби.
Технологія Activ0°забезпечує ідеальні умови
зберігання свіжих м'яса та риби, підтримуючи
стабільний рівень температури для збереження
смаку, форми та харчових цінностей Ваших продуктів.

• Клас енергоефективності A++
• Технологія 6TH SENSE
• Загальний корисний об'єм: 558 л (396 л холодильник
+ 162 л морозильник)
• Розміри (ВxШxГ): 1860x840x750 мм
• Перенавішувані двері
• Рівень шуму: 44 дБ(А)
• Швидке охолодження
• Швидке заморожування
• Кліматичний клас SN-T
• Об'єм заморожування: 10 кг/24 г
• Багатоотокове охолодження
• Сигнал відкритих дверей
• Сигнал підвищення температури
• Автоматино система розморожування в
холодильному відділенні
• Режим Відпустка

Управління простором
Вам не бракуватиме місця. Інноваційна конструкція
цього холодильника Whirlpool з нижньою
морозильною камерою забезпечить необхідний
простір для простого та комфортного зберігання
продуктів.
Система NoFrost
Розморзка більше не потрібна. Система Total NoFrost
знижує рівень вологості у морозильній камері,
запобігаючи утворенню інію.
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

Нержавіюча сталь

Потужність електричного підключення (Вт)

220

Струм (А)

1,2

Напруга (В)

220-240

Частота (Гц)

50

Кількість компресорів

1

Довжина шнура живлення (см)

190

Тип вилки

Schuko

Корисний об'єм (л)

558

Кількість зірок

4

Висота продукту

1860

Ширина продукту

840

Глибина продукту

750

Максимальна висота регулювання ніжок

0

Вага нетто (кг)

114

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

W84BE 72 X

Ні
Так/Є

Регулювання температури у морозильній камері
Внутрішній вентилятор холодильної камери
Кількість ящиків у морозильній камері
Автоматичний льодогенератор

Так/Є
Nincs adat
2
Nincs adat

Кількість полиць у холодильній камері
Матеріал полиць

3
Скло

Термометр у холодильній камері

Цифровий

Термометр у морозильній камері

Цифровий

Кількість температурних зон

368

3

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

A++

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

368

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

396

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

162

Швидкість замороження (кг./24 год)

10

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

396 L

162L

44 dB

2010/1060

SN-T
44
Морозильник

www.whirlpool.eu

