Ново измерение
в кухнята

ПОВЕЧЕ ПРОСТРАНСТВО В СВЕТА НА УРЕДИТЕ
ЗА ВГРАЖДАНЕ СЪС SPACE400
С гордост Ви представяме Whirlpool Space400, най-доброто
решение за тези, които търсят максимален капацитет в света на
уредите за вграждане. Със своите 400 литра обем при ширина
70 см, Whirlpool Space400 е истинска революция в управлението
на пространството с най-големия капацитет на пазара. Най-после
има хладилник, в който има място за всичко. Space400 осигурява
на потребителя обем от 400 литра, което е с 40% повече от
стандартните модели за вграждане. Вече има място дори и за
най-дългия списък за пазаруване. Space400 пасва на всяка кухня.
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НАЙ-СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ
Интелигентната технология 6th Sense Fresh Control, базирана
на сензори, постоянно следи влажността и температурните
колебания в хладилното отделение. Тя е в състояние да
адаптира и да контролира температурата и относителната
влажност като осигурява идеални условия за съхранение на
храната, за да запази свежестта й за двойно по-дълго.*
ТЕХНОЛОГИЯ ВЪВ ФРИЗЕРНАТА ЧАСТ
Лесният начин за размразяване. Специален катализатор
събира леда във фризерната част, като се почиства бързо
и лесно под течаща вода.

* В сравнение с Whirlpool Total No Frost, 70 см с горна камера, свободностоящ.
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Продуктите винаги ще са лесно достъпни със Space400, благодарение на големия обем
и иновативните решения за съхранение на всички видове продукти.
Space400 представлява перфектно съчетание между превъзходен модерен дизайн и
усъвършенствани технологии за съхранение на храна. Space400 е изящен до
последния детайл, това е модел, който перфектно ще пасне на всеки кухненски дизайн.
Стилни удобни отделения с дизайнерски завършек от неръждаема стомана.

Толкова много пространство,
всичко си идва на място

TOUCH ДИСПЛЕЙ
Модерна технология за
интуитивно управление.
ПРЕМИУМ LED ОСВЕТЛЕНИЕ
Осветява и най-отдалеченото ъгълче,
така че лесно да намерите всичко само с един поглед.
ПОСТАВКА ЗА БУТИЛКИ
Обем хладилна част: 299 л

Интегрирана поставка за бутилки, която Ви позволява да съхранявате
любимите напитки хоризонтално на лесно достъпно място. Бутилките са под
лек наклон, за да се избегне разливане. Благодарение на интелигентния
дизайн, рафтът може да се използва и като обикновен такъв.
ДВОЙНИ ОТДЕЛЕНИЯ
Две специални лесно достъпни отделения за съхранение на
любимите лакомства и други необемни продукти.
ГОЛЯМО CRISPER-ОТДЕЛЕНИЕ
Изключително широко с +20%* обем с интегриран разделител за
деликатни храни като плодове и зеленчуци.
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* В сравнение със стандартно отделение за зеленчуци на комбиниран хладилник с ширина 55 см.
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