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„Whirlpool“ laisvai pastatomas šaldytuvas-šaldiklis:
bešerkšnis - W9 931D B H
„Whirlpool“ laisvai pastatomo šaldytuvo-šaldiklio
charakteristikos: bešerkšnė „No Frost“ technologija
sumažina drėgmę ir efektyviai apsaugo nuo ledo susidarymo
šaldiklio viduje. Jūsų šeimos poreikius atitinkantis aukštas
prietaisas. Tvirtos ir elegantiškos stiklo lentynos. Vėdinimą
pagerina ventiliatorius, užtikrinantis švelnų ir tolygų oro
srautą prietaiso viduje. „6th SENSE“ jutikliai automatiškai
sumažina temperatūrą prietaiso viduje įdėjus naujus
produktus, taip sumažinant energijos sąnaudas.

• Energijos klasė A+++
• Grynoji (neto) talpa: 348 l (251 l šaldytuvas + 97 l
šaldiklis)
• Gaminio matmenys (AxPxG): 2013x595x656 mm
• Keičiama durų atidarymo kryptis
• Garso lygis: 39 dB(A)
• Greitas atvėsinimas
• Greitas užšaldymas
• Klimato klasė SN-T
• Šaldymo našumas: 13 kg/24 val.
• Durų signalas
• Temperatūros signalas
• „Activ0°“ skyrius
• Temperatūros kilimo laikas 16 val.
• Reguliuojama temperatūra
• 2 LEDs apšvietimas
• „FreshBox 0°“
• Šaldymo sistema šaldiklio skyriui: „No Frost“
• 5 reguliuojamos lentynėlės durelėse
• 2 šaldiklio stalčiai
• 1 stalčius vaisiams ir daržovėms
• 1 lentyna šaldiklio skyriuje
• Pieno produktų skyrius
• 4 lentynos šaldytuvo skyriuje
• Ledukų formelė
• Stiklinės lentynos šaldiklio skyriuje
• Sunset Bronze apdaila
• Bendroji talpa: 388 l (266 l šaldytuvas + 122 l šaldiklis)
• Elektroninis valdymas
• Metinis energijos suvartojimas: 180 kWh/metus
• Grynasis svoris: 82 kg
• Dešininės abipusės durys

Dual No Frost
Dvi nepriklausomos šaldymo sistemos „No Frost“ sukuria
idealią bešerkšnę aplinką maisto išsaugojimui,
užtikrindamos idealią temperatūrą bei drėgmę ir
neleisdamos susimaišyti kvapams šaldytuve ir šaldiklyje.
Laikykite vaisius ir daržoves bet kur šaldytuve, „Dual No
Frost“ išlaiko juos šviežius iki 15 dienų*. *Remiantis
masės sumažėjimu ir vizualia kokybe, testuojant su
įprastais vaisiais ir daržovėmis. Atlikti vidiniai bandymai.
6th Sense Precision Control
Technologija, kuri greitai atkuria idealią temperatūrą ir
drėgmę. “6TH SENSE“ technologija nuolatos aptinka
temperatūros ir drėgmės svyravimus dėl išorinių
priežasčių (t. y. durų atidarymo) ir greitai atstato idealią
temperatūrą ir drėgmę optimaliam maisto produktų
laikymui šaldytuve ir šaldiklyje. Išvengiama maisto
produktų, saugomų šaldiklyje, kokybės suprastėjimo.
Temperatūros įspėjimas
Sukurta tam, kad jums būtų ramu. Temperatūros signalo
funkcija įspėja jus, jei padidėja temperatūra jūsų
šaldytuve, taip padėdama išvengti galimo maisto
sugedimo.
Durų skirtukas
Jūsų poreikius atitinkanti erdvė. Šis naujas Whirlpool
šaldytuvo dizainas suteikia erdvės ir lankstumo, kad būtų
galima patogiai ir lengvai laikyti maistą ir gėrimus.
Easy access stalčius
Kad iš karto rastumėte dažniausiai naudojamus maisto
produktus. Specialus padėklas, kurį galima ištraukti, kad
geriau matytumėte ir pasiektumėte dažniausiai
naudojamus maisto produktus, laikomus šaldiklyje.
Inverterinis kompresorius
„6TH SENSE“ inverterinis kompresorius. Optimizuoja
energijos sunaudojimą ir sumažina temperatūros
svyravimus, kurie pagerina maisto išsaugojimą.
Metal Multi Flow
Aukštos klasės vidaus išvaizda. Dėl dizaino ir elegantiško
aliuminio šaldytuvas atrodo prabangiai net ir iš vidaus.

www.whirlpool.eu
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Produkto grupė

Šaldytuvas su šaldymo kamera

Montavimo tipas

Nėra

Valdymo tipas

Elektroninis

Konstrukcijos tipas

Laisvai pastatomas

Pagrindinė gaminio spalva

Sunset Bronze

Elektros jungties galia (W)

150

Srovė (A)

1,2

Įtampa (V)

220-240

Dažnis (Hz)

50

Kompresorių skaičius

1

Maitinimo laido ilgis (cm)

245

Kištuko tipas

„Schuko“

Bendra grynoji (neto) įrenginio talpa (l)

348

Žvaigždučių įvertinimas

4

Gaminio aukštis

2013

Gaminio plotis

595

Gaminio gylis

656

Didžiausias kojų reguliavimas

0

Grynasis (neto) svoris (kg)

82
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Atitirpinimo procesas, šaldytuvo skyrius

„Frost Free“

Atitirpinimo procesas, šaldiklio skyrius

„Frost Free“

Greito atvėsinimo galimybė

Taip

Greito užšaldymo funkcija

Taip

Atidarytų šaldiklio durų indikatorius

Taip

Reguliuojama temperatūra

Taip

Temperatūros reguliavimas šaldiklyje

Taip

Šaldytuvo skyriaus vidinis ventiliatorius

Taip

Stalčių skaičius šaldiklyje

„WHIRLPOOL“

W9 931D B H

2

Automatinis motorizuotas ledukų gaminimo aparatas
Lentynų skaičius šaldytuvo skyriuje

Ne
4

Lentynų medžiaga

Stiklas

Šaldytuvo skyriaus termometras

Nėra

Šaldiklio skyriaus termometras

Nėra

Temperatūros zonų skaičius

180

2
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Energijos efektyvumo klasė – NAUJA (2010/30/ES)

A+++

Metinis energijos suvartojimas (kWh/m.) – NAUJA (2010/30/ES)

180

Šaldytuvo grynoji (neto) talpa (l) – NAUJA (2010/30/ES)

251

Šaldiklio grynoji (neto) talpa (l) – NAUJA (2010/30/ES)

97

Šaldymo našumas (kg/24 val.) – NAUJA (2010/30/ES)

13

Klimato klasė
Triukšmo lygis (db(A) re 1 pW)
„Frost Free“ sistema

251 L

97 L

39 dB

2010/1060

SN-T
39
Visas

www.whirlpool.eu

