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Whirlpool - Whirlpool WHM4600 - Fryseboks

Denne fritstående Whirlpool-kummefryser har: høj kapacitet med al den
plads, du har brug for til at opbevare dine føde- og drikkevarer.
FastFreezing-teknologi, der indfryser fødevarerne hurtigere og dermed
beskytter deres smag, konsistens og næringsværdier. Store dimensioner,
der passer til din families behov. Space Max-design med al den plads, du
har brug for til nemt at opbevare dine føde- og drikkevarer.•Kapacitet frys

(ltr): 437

• Højde (cm): 91.6

• Bredde (cm): 140.5

• Dybde (cm): 69.8

• Energiklasse: F

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

KlimaklasseKlimaklasseKlimaklasseKlimaklasse SN-TSN-TSN-TSN-T

Specielle FunktionerSpecielle FunktionerSpecielle FunktionerSpecielle Funktioner Fryser kalender, ekko mode, strømindikatorlysFryser kalender, ekko mode, strømindikatorlysFryser kalender, ekko mode, strømindikatorlysFryser kalender, ekko mode, strømindikatorlys

ModelModelModelModel FritståendeFritståendeFritståendeFritstående

Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg) 42 kg42 kg42 kg42 kg

Bredde (forsendelse)Bredde (forsendelse)Bredde (forsendelse)Bredde (forsendelse) 144,3 cm144,3 cm144,3 cm144,3 cm

Dybde (forsendelse)Dybde (forsendelse)Dybde (forsendelse)Dybde (forsendelse) 74,6 cm74,6 cm74,6 cm74,6 cm

Højde (forsendelse)Højde (forsendelse)Højde (forsendelse)Højde (forsendelse) 95,5 cm95,5 cm95,5 cm95,5 cm

Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse) 44 kg44 kg44 kg44 kg

SpændingSpændingSpændingSpænding 220 - 240 V / 50 Hz220 - 240 V / 50 Hz220 - 240 V / 50 Hz220 - 240 V / 50 Hz

Hjul & nivelleringHjul & nivelleringHjul & nivelleringHjul & nivellering Hjul, fastlåste fødderHjul, fastlåste fødderHjul, fastlåste fødderHjul, fastlåste fødder

Nominel strømNominel strømNominel strømNominel strøm 16 A16 A16 A16 A

Udvendige FunktionerUdvendige FunktionerUdvendige FunktionerUdvendige Funktioner Selv balancerende dørhængslerSelv balancerende dørhængslerSelv balancerende dørhængslerSelv balancerende dørhængsler
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Teknisk information fortsat

HurtigfrysningHurtigfrysningHurtigfrysningHurtigfrysning JaJaJaJa

FrysningskapacitetFrysningskapacitetFrysningskapacitetFrysningskapacitet 21 kg/24t21 kg/24t21 kg/24t21 kg/24t

Indvendig fryserbelysningIndvendig fryserbelysningIndvendig fryserbelysningIndvendig fryserbelysning JaJaJaJa

Fryser hylder / skuffe detaljerFryser hylder / skuffe detaljerFryser hylder / skuffe detaljerFryser hylder / skuffe detaljer 3 x kurv3 x kurv3 x kurv3 x kurv

Lagring ved strømsvigtLagring ved strømsvigtLagring ved strømsvigtLagring ved strømsvigt 35 timer35 timer35 timer35 timer

TemperaturalarmfunktionerTemperaturalarmfunktionerTemperaturalarmfunktionerTemperaturalarmfunktioner Ja - visuelJa - visuelJa - visuelJa - visuel

Nettokapacitet ialtNettokapacitet ialtNettokapacitet ialtNettokapacitet ialt 437 liter437 liter437 liter437 liter

KøleskabskategoriKøleskabskategoriKøleskabskategoriKøleskabskategori Chest-fryserChest-fryserChest-fryserChest-fryser

Egenskaber på døreEgenskaber på døreEgenskaber på døreEgenskaber på døre Låsbar fryserdørLåsbar fryserdørLåsbar fryserdørLåsbar fryserdør

KølevæskeKølevæskeKølevæskeKølevæske R 600 AR 600 AR 600 AR 600 A

StøjniveauStøjniveauStøjniveauStøjniveau 42 dB(A)42 dB(A)42 dB(A)42 dB(A)

StøjklasseStøjklasseStøjklasseStøjklasse DDDD

Lydtryksniveau (SPL)Lydtryksniveau (SPL)Lydtryksniveau (SPL)Lydtryksniveau (SPL) 42 dB42 dB42 dB42 dB

FarveFarveFarveFarve HvidHvidHvidHvid

Dør kvantitetDør kvantitetDør kvantitetDør kvantitet 1111

Maks. lydniveau dB(A)Maks. lydniveau dB(A)Maks. lydniveau dB(A)Maks. lydniveau dB(A) 42.0042.0042.0042.00

FryserstjernerFryserstjernerFryserstjernerFryserstjerner ****************

MærkeMærkeMærkeMærke WhirlpoolWhirlpoolWhirlpoolWhirlpool

ProdukttypeProdukttypeProdukttypeProdukttype KummeKummeKummeKumme

Elektronisk temperaturstyringElektronisk temperaturstyringElektronisk temperaturstyringElektronisk temperaturstyring NejNejNejNej

Kapacitet frys (ltr)Kapacitet frys (ltr)Kapacitet frys (ltr)Kapacitet frys (ltr) 437437437437

Højde (cm)Højde (cm)Højde (cm)Højde (cm) 91.6091.6091.6091.60

Bredde (cm)Bredde (cm)Bredde (cm)Bredde (cm) 140.50140.50140.50140.50

Dybde (cm)Dybde (cm)Dybde (cm)Dybde (cm) 69.8069.8069.8069.80


	PriceField: 5.499,00 kr.


