
• Energieklasse A+
• 6TH Sense-technologie
• Totale nettocapaciteit: 444 l (300 l koelkast + 144 l

vriezer)
• Productafmetingen (hxbxd): 1950x700x755 mm
• Omkeerbare deur
• Geluidsniveau: 43 dB (A)
• Snelkoelen
• Snelvriezen
• Klimaatklasse SN-N-ST-T
• Vriesvermogen: 12 Kg/24 uur
• Snelvriescompartiment
• Multiflow-systeem
• Deuralarm
• Temperatuuralarm
• Temperatuurstijgtijd 19 uur
• Instelbare temperatuur
• LED lighting
• FreshBox 0°
• Vriessysteem voor vriescompartiment: NoFrost
• 3 verstelbare deurvakken
• 3 vriesladen
• 1 groente- en fruitlade
• Compartiment voor verse producten
• 3 schappen in koelcompartiment
• Houder voor ijsblokjes
• Optisch inox Afwerking
• Totale brutocapaciteit: 492 l (330 l koelkast + 162 l

vriezer)
• Elektronische bedieningselementen
• Jaarlijks energieverbruik: 413 kWh/jaar
• Netto gewicht: 84 kg
• Omkeerbare deur rechts

Whirlpool vrijstaande koelvries/combinatie: vorstvrij
- WB70I 931 X

Kenmerken van deze Whirlpool vrijstaande koel/
vriescombinatie: kleur rvs. Optisch rvs design met
bescherming tegen vingerafdrukken. NoFrost, vorstvrije
technologie verlaagt de vochtigheidsgraad voor effectieve
bestrijding van ijsvorming in de vriezer. Een hoog model,
geschikt voor het hele gezin. Glazen legplateaus met
geprofileerde voorkant. Robuust, elegant en extra veilig.

6th Sense Technologie
Bespaar tot wel 30% aan energie. De 6th SENSE
technologie houdt de temperatuur in uw vriezer op peil
waardoor deze alleen vriest wanneer nodig.
Kosteneffectief en milieuvriendelijk.

Activ0°
Perfect voor vers vlees en vis. Activ0° is een speciaal
compartiment met de ideale temperatuur voor het
bewaren van vlees en vis. Door de temperatuur constant
op het juiste niveau te houden behoudt voedsel zijn
kleur smaak en kwaliteit

Temperatuur alarm
Ontworpen voor uw gemoedsrust. Het temperatuur
alarm waarschuwt u wanneer de temperatuur oploopt in
uw koelkast om zo voedselverspilling tegen te gaan.

Space Management
Alle ruimte die u wenst. De grote inhoud van deze
Whirlpool koel/vriescombinatie biedt alle ruimte en
flexibiliteit die u nodig heeft om uw voedsel te bewaren.

Anti-vingerafdruk
Eenvoudig te reinigen. De anti-vingerdruk behandeling
zorgt ervoor dat vingerafdrukken, stof en krassen
eenvoudig te verwijderen zijn. Reinigen is nu makkelijker
dan ooit.

Energieklasse A+
Grotere energie-efficiëntie. Met de energieklasse A+
geeft dit Whirlpool apparaat zowel ideale resultaten als
een zeer efficiënt energieverbruik.

Glazen legplateau
Een passie voor schoonheid in elk detail. Deze Whirlpool
koelkast heeft glazen legplateaus en combineert hiermee
design en functionaliteit voor de beste
gebruikerservaring.

Snelkoelfunctie
Sneller koelen. De temperatuur in uw koelkast gaat
onmiddelijk omlaag zodra er nieuwe voedingsmiddelen
bijkomen. Ingebouwde sensoren passen automatisch de
koeltemperatuur aan om zo een laag energieverbruik en
langere versheid te garanderen.

WB70I 931 X
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BELANGRIJKBELANGRIJKSSTE KENMERKENTE KENMERKEN
Productgroep Koel/vriescombinatie

Type installatie Vrijstaand

Type besturing Elektronisch

Uitvoering Vrijstaand

Belangrijkste kleur van het product Optisch inox

Aansluitwaarde (W) 193

Stroom 1,3

Spanning 220-240

Frequentie 50

Aantal compressoren 1

Lengte elektriciteitssnoer 217

Type stekker Schuko

Netto-inhoud 444

Aantal sterren 4

Hoogte van het product 1950

Breedte van het product 700

Diepte van het product 755

Maximaal instelbare hoogte 0

Nettogewicht 84

TETECHNISCHE KENMERKENCHNISCHE KENMERKEN
Ontdooiingsproces koelgedeelte No-Frost

Ontdooiingsproces vriesgedeelte No-Frost

Snelkoelschakelaar Ja

Snelvriesfunctie Ja

Indicator vriezerdeur open Nee

Instelbare temperatuur Ja

Temperatuur vriezer instelbaar n.v.t

Interne ventilator koelgedeelte Nee

Aantal vriesladen 3

IJsblokjes-automaat Nee

Aantal legborden in koelcompartiment 3

Materiaal van de legborden Glas met profiel

Thermometer in koelgedeelte Analoog

Thermometer in vriesgedeelte Analoog

Aantal temperatuurzones 2

VERBRUIKVERBRUIKSSWWAARDENAARDEN
Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EU) A+

Energieverbruik per jaar - NIEUW (2010/30/EU) 413

Netto-inhoud koelkast - NIEUW (2010/30/EU) 300

Netto-inhoud vriezer - NIEUW (2010/30/EU) 144

Invriesvermogen - NIEUW (2010/30/EU) 12

Klimaatklasse SN-N-ST-T

Geluidsniveau 43

No-frost-systeem Vol

 dB L L
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