
• Klasa energetyczna A+
• 6th Sense FreshControl
• Całkowita pojemność netto: 300 l (237 l lodówka + 63 l

zamrażarka)
• Wymiary produktu (WxSxG): 1935x540x550 mm
• Dwustronne drzwiczki
• Poziom hałasu: 38 dB (A)
• No frost
• Szybkie chłodzenie
• Szybkie zamrażanie
• Klasa Klimatyczna SN-T
• Zdolność zamrażania: 6 24 kg/h
• Komora szybkiego zamrażania
• Alarm otwartych drzwi
• Alarm temperatury
• Automatyczny system odszraniania
• Tryb wakacyjny

Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool:
bezszronowa - ART 963/A+/NF
Cechy lodówko-zamrażarki do zabudowy Whirlpool: no
Frost, technologia bezszronowa skutecznie zapobiega
gromadzeniu się lodu w zamrażarce poprzez zmniejszenie
ilości wilgoci. Wentylator zapewnia płynny i równomierny
przepływ powietrza we wnętrzu urządzenia w celu
zapewnienia udoskonalonej wentylacji. Wysokie urządzenie
spełniające potrzeby całej rodziny. Unikalna technologia 6-ty
Zmysł FreshControl automatycznie dopasowuje poziom
temperatury i wilgotności wewnątrz urządzenia,
zapewniając długotrwałą świeżość. Szklane półki z profilami
zapewniają wytrzymałość, elegancję i bezpieczeństwo.

FreshControl
Świeżość na dłużej. Niepowtarzalna technologia 6-ty
Zmysł Fresh Control dynamicznie dostosowuje poziom
wilgotności i temperatury w zamrażalniku, by produkty
długo zachowały świeżość (nawet 4-krotnie dłużej).

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.

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.

Pojemność 290-310 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.

ECONIGHT
Ciesz się zmniejszonym zużyciem energii. Funkcja
EcoNight optymalizuje pracę urządzenia i redukuje
koszty energii, skupiając zużycie w godzinach nocnych,
gdy jest ona najtańsza.

Everest
Lodówka Everest posiada niespotykanie dużą
przestrzeń do przechowywania.

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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• Czas wzrostu temperatury 16 h
• LED lighting
• Układ chłodzenia przedziału lodówki: No Frost
• Układ zamrażania w komorze zamrażarki: NoFrost
• Linia Everest
• Przegroda pojemnika na owoce i warzywa
• Regulowane balkoniki 4
• Szuflady zamrażarki 3
• Wymiary wnęki WxSxG: 1940x560x555 mm
• Szyny na szufladzie lodówki
• Maxi crisper w komorze chłodziarki
• Półka na butelki
• Podział 70/30
• Półki 2 w komorze zamrażarki
• Komora na nabiał
• Półki w komorze lodówki 5
• Zasobnik na kostki lodu
• Szklane półki w komorze zamrażarki
• Wykończenie White
• Całkowita pojemność brutto: 316 l (238 l lodówka + 78 l

zamrażarka)
• Zamontowany rozsuwany system montażu pokrywy

drzwi
• Sterowanie elektroniczne
• Roczne zużycie energii: 314 kWh/rok
• Masa netto:58 kg
• Prawe drzwiczki dwustronne

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.

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.

Wentylacja
Ta chłodziarko-zamrażarka Whirlpool ma wentylator,
równomiernie rozprowadzający powietrze po komorze
urządzenia dla lepszej wentylacji.

Klasa energetyczna A+
Zwiększona energooszczędność. Dzięki klasie
energetycznej A+, to urządzenie Whirlpool jest nie
tylko bardzo wydajne lecz również wysoce
energooszczędne.

Szklane półki
Umiłowanie piękna w każdym detalu. Lodówka
Whirlpool ma szklane półki zaprojektowane tak, by
połączyć piękno i funkcjonalność oraz zapewnić Ci
najwygodniejsze korzystanie.

Prowadnice na szufladzie lodówki
Płynne wysuwanie. Ta chłodziarko-zamrażarka
Whirlpool ma szufladę lodówki wyposażoną w
prowadnice, co bez wysiłku zapewnia łatwe i płynne
wysuwanie.

Półka na butelki
Bezpieczne przechowywanie. Lodówka Whirlpool
dzięki specjalnej półce – balkonikowi stanowi idealne
miejsce do przechowywania butelek.

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.

Separator butelek
Bezpieczne przechowywanie. Lodówka Whirlpool
dzięki specjalnemu separatorowi stanowi idealne
miejsce do przechowywania butelek.

DDANE OGÓLNEANE OGÓLNE
Grupa produktowa Chłodziarko-zamrażarka

Sposób instalacji Do zabudowy

Sterowanie Elektroniczne

Typ budowy Do zabudowy

Dominujący kolor produktu White

Moc przyłączeniowa 160

Natężenie 16

Napięcie 220-240

Częstotliwość 50

Liczba agregatów 1

Długość przewodu zasilającego 245

Rodzaj wtyczki Schuko

Pojemność całkowita netto 300

Liczba gwiazdek 4

Wysokość urządzenia 1935

Szerokość urządzenia 540

Głębokość urządzenia 550

Maksymalna wysokość regulowanych nóżek 0

Waga netto 58

DDANE TEANE TECHNCZNECHNCZNE
Sposób rozmrażania w chłodziarce Automatyczne

Sposób rozmrażania w zamrażarce No Frost

Funkcja szybkiego chłodzenia Tak

Funkcja szybkiego mrożenia Tak

Wskaźnik otwartych drzwi w zamrażarce Tak

Regulowana temperatura -

Zamrażarka z regulowaną temperaturą Tak

Wewnętrzny wentylator w chłodziarce Tak

Liczba szuflad w zamrażarce 3

Automatyczna kostkarka do lodu Brak

Liczba półek w chłodziarce 5

Materiał wykonania półek Glass With Profile

Wyświetlacz temperatury w chłodziarce Brak

Wyświetlacz temperatury w zamrażarce Brak

Liczba stref temperatury 1

EFEKTYWNOŚĆEFEKTYWNOŚĆ
Klasa efektywności energetycznej - NOWA DYREKTYWA (2010/30/UE) A+

Roczne zużycie energii (kWh/rok) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) 314

Pojemność chłodziarki netto - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) 237

Pojemność zamrażarki netto - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) 63

Wydajność zamrażania - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) 6

Klasa klimatyczna SN-T

Poziom hałasu 38

No Frost Zamrażarka
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