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Chłodziarko-zamrażarka Whirlpool
WHC18T571 Natychmiastowa
wysyłka! Użyj Kodu WHI7
Cena

2 530,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

WHC18T571

Kod producenta

WHC18T571

Opis produktu
Cechy lodówko-zamrażarki do zabudowy Whirlpool: kolor biały. Szklane półki zapewniają wytrzymałość i elegancję. Wentylator
zapewnia płynny i równomierny przepływ powietrza we wnętrzu urządzenia w celu zapewnienia udoskonalonej wentylacji.
Czujniki 6-ty Zmysł automatycznie obniżają temperaturę w lodówce po włożeniu nowych produktów, zmniejszając zużycie
energii. Praktyczna półka do bezpiecznego przechowywania butelek.

Wygląd Multi Flow
Doskonały wygląd wnętrza.
Nowoczesne wzornictwo i elegancki wygląd systemu Multi Flow sprawiają, że lodówka wygląda elegancko nawet w środku.
Zarządzanie przestrzenią
Tyle przestrzeni, ile potrzebujesz.
Innowacyjna budowa chłodziarkozamrażarki Whirlpool zapewnia przestrzeń i wszechstronność, której potrzebujesz, by
wygodnie i z łatwością przechowywać żywność i napoje.
Półka na butelki
Bezpieczne przechowywanie.
Lodówka Whirlpool dzięki specjalnej półce – balkonikowi stanowi idealne miejsce do przechowywania butelek.
Szklane półki
Umiłowanie piękna w każdym detalu.
Lodówka Whirlpool ma szklane półki zaprojektowane tak, by połączyć piękno i funkcjonalność oraz zapewnić Ci
najwygodniejsze korzystanie.
Kosz na butelki
Bezpieczne przechowywanie.
Lodówka Whirlpool dzięki specjalnemu stojakowi stanowi idealne miejsce do przechowywania butelek.
Tryb wakacyjny
Beztroskie wakacje.
Tryb wakacyjny pozwala ustawić chłodziarko-zamrażarkę w trybie czuwania, gdy Ty jesteś na wakacjach.
Drzwi dwustronne
Dla Twojej wygody.
Chłodziarko-zamrażarka Whirlpool ma dwustronne drzwi, które można otwierać od prawej lub lewej strony – a wszystko to dla
Twojej wygody.
Alarm wzrostu temperatury
Zaprojektowana dla Twojego spokoju.
Alarm ostrzega Cię, gdy temperatura w Twojej lodówce rośnie, pomagając Ci zapobiegać psuciu się żywności.
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Wentylacja
Ta chłodziarko-zamrażarka Whirlpool ma wentylator, równomiernie rozprowadzający powietrze po komorze urządzenia dla
lepszej wentylacji.
NoFrost
Bez rozmrażania.
Technologia NoFrost zmniejsza wilgotność w zamrażalniku i zapobiega zbieraniu się lodu.
Szybkie chłodzenie
Szybkie chłodzenie. Temperatura we wnętrzu Twojej lodówki spada natychmiast, gdy wkładasz do niej nowe produkty.
Wbudowane czujniki automatycznie dostosowują temperaturę chłodzenia, co zapewnia małe zużycie energii i długotrwałą
świeżość.
Szuflada Fresh Box+
Owoce i warzywa pozostają świeże do 15 dni *.
Szuflada ze specjalnym suwakiem kontroli wilgotności pozwala Ci przechowywać świeże owoce i warzywa do 15 dni *.
*Na podstawie utraty wagi i jakości wizualnej popularnych owoców i warzyw. Test wewnętrzny.
Mała półka
Bezpieczne przechowywanie małych produktów.
Lodówka Whirlpool ma specjalny małą półkę – balkonik do przechowywania niewielkich produktów, dzięki której nie mieszają
się zapachy i smaki.
Total NoFrost
Nigdy więcej rozmrażania. Brak lodu w komorze zamrażarki.
Półka na nabiał
Przechowywanie nabiału.
Lodówka Whirlpool ma przestronną półkę – balkonik specjalnie na nabiał, dzięki której nie mieszają się zapachy i smaki.
System sterowania elektronicznego
Perfekcyjna praca.
Ta chłodziarko-zamrażarka Whirlpool ma elektroniczny system sterowania, który zapewnia stałe utrzymanie prawidłowych
parametrów, a więc doskonałą pracę urządzenia i kontrolę temperatury.
Oświetlenie LED
Doskonałe oświetlenie.
Energooszczędne diody LED rozprowadzają światło równomiernie po komorze lodówki, dzięki czemu łatwiej jest znaleźć to,
czego się szuka.
Szybkie zamrażanie
Szybkie zamrażanie. Funkcja szybkie zamrażanie ustawia temperaturę zamrażarki na poziomie o 10 stopni niższym od
najniższego ustawienia, aby szybko zamrozić żywność, zachowując jej wartości odżywcze.
Kontrola mrożenia
Bezproblemowe zamrażanie.
Innowacyjna technologia FreezeControl skutecznie chroni smak i strukturę produktów spożywczych oraz do 50% zmniejsza
przemrożenia.

Dane techniczne
Cechy
System montażu drzwi: Montaż na prowadnicy
Rodzaj instalacji: Do zabudowy
Rodzaj: Lodówka z zamrażarką
Suma objętości komór mrożących: 68
Zdolność zamrażania (Komora 4-gwiazdkowa): 7
Całkowita pojemność wyrobu: 250
Suma objętości komór schładzania: 182
Sterowanie: Elektroniczny
Sposób rozmrażania –chłodziarka: Automatyczny
Sposób rozmrażania –zamrażarka: Automatyczny
Ilość szuflad –zamrażarka: 3
Frost free: Lodówka i zamrażarka
Ilość stref temperatury: 2
Ilość półek o regulowanej wysokości –chłodziarka: 3
Ilość półek –chłodziarka: 5
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Sygnalizacja usterki: Słyszalna
Kolor: Biel
Kod EAN: 8003437048166
Długość kabla przyłączeniowego (cm): 245
Wydajność
Klasa efektywności energetycznej: F
Średni roczny pobór energii w kilowatogodzinach (kWh/rok): 280
Ocena w skali gwiazdkowej: 4
Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania (h): 7
Moc przyłączeniowa (W): 180
Natężenie (A): 16
Funkcja szybkiego chłodzenia: Tak
Funkcja szybkiego zamrażania: Tak
Poziom emitowanego hałasu: 32
Wymiary
Wysokość (cm): 177.0
Szerokość (cm): 54.0
Głębokość (cm): 54.5
Pojemność brutto (l) - zamrażarka: 68
Pojemność brutto (l) - chłodziarka: 182
Głębokość niszy (cm): 56.0
Minimalna wysokość niszy (cm): 177.6
Minimalna szerokość niszy (cm): 56.0

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

