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Link do produktu: https://twojakuchnia24.pl/chlodziarko-zamrazarka-sharp-sj-wx830a-wh-szybka-wysylka-rabat-dlazarejestrowanych-p-3838.html

Chłodziarko-zamrażarka Sharp SJWX830A-WH Szybka wysyłka! RABAT
DLA ZAREJESTROWANYCH!!!
Cena

16 999,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

SJ-WX830A-WH

Kod producenta

SJ-WX830A-WH

Producent

Sharp

Opis produktu
5-drzwiowa chłodziarka z rewolucyjną technologią i nowoczesnymi funkcjami. Elegancki design i długie utrzymanie świeżości.

Automatyczna kostkarka do lodu
Większość kostkarek zajmuje dużo cennej przestrzeni, ale nasze rozwiązanie nie dość że jest pod ręką, to jeszcze pozwala
zaoszczędzić dużo cennego miejsca na żywność.

Zabezpieczenie przed dziećmi
Już Nie musisz obawiać się, że mali spryciarze zmienią ustawienia Twojej chłodziarki. Odpowiednie zabezpieczenie pozwala
obsługiwać panel sterowania tylko tym, którzy naprawdę się na tym znają.

Tryb Cool Drink Freezer
Docenisz tę funkcję w chwili, gdy będziesz potrzebować naprawdę szybko zimną butelkę jakiegoś napoju.

Pojemnik na świeże produkty
Wszyscy chcemy, żeby owoce i warzywa zachowywały świeżość i chrupkość jak najdłużej. Możesz mieć pewność, że w tym
pojemniku znajdą się w optymalnych warunkach.

Moduł pochłaniający zapachy
To małe i sprytne urządzenie czyści przepływające powietrze, usuwając z niego przykre zapachy, które mogły powstać we
wnętrzu chłodziarki. Nie musisz się już obawiać, że intensywny aromat sera przejdzie na inne przechowywane potrawy.
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Alarm otwartych drzwi
Jeśli drzwi chłodziarki pozostają zbyt długo otwarte, sygnał dźwiękowy przypomni Ci o tym, chroniąc Twoje rachunki i
przechowywaną żywność.

Tryb Eco
Sharp szanuje Twoje rachunki: przy niewielkim zużyciu energii przechowywana żywność pozostaje zawsze świeża. Właśnie tak
działa tryb Eco.

Tryb wakacyjny
Gdy wyjeżdżasz na urlop, Twoja chłodziarka też może odpocząć. Tryb wakacyjny pozwala ograniczyć zużycie prądu przy
ustawieniu temperatury w komorze chłodziarki na 10 stopni.

System Hybrid Cooling
Hybrid Cooling – czyli system chłodzenia hybrydowego – ogranicza wysuszanie przechowywanych produktów dzięki
schładzaniu ich wilgotnym i chłodnym powietrzem. Nie uderza ono wprost w pożywienie, a dzięki odpowiedniemu ustawieniu
nawiewów i specjalnej płycie zainstalowanej na tylnej ścianie chłodziarki rozchodzi się po komorze równomiernie. To właśnie
taki sposób chłodzenia zapewnia ograniczone wysuszanie. Przechowywane produkty nie tylko zachowują świeżość,
kolorystykę, ale także wartości smakowe.

System Plasmacluster Ion
Inteligentny, opatentowany przez Sharp, system pomaga usuwać przykre zapachy, alergeny, bakterie i 99% wirusów
unoszących się w powietrzu, gwarantując, że powietrze pozostanie świeże na dłużej.

Wygaszacz ekranu
Gdy nie ma potrzeby wprowadzania lub sprawdzania ustawień chłodziarki, ten imponujący wyświetlacz włączy wygaszacz,
dopóki nie będzie znowu potrzebny.

Obramowanie półki
W chłodziarce czasem może się coś rozlać, ale obramowanie półki zatrzyma płyn na jednym poziomie i nie pozwoli mu
skapnąć na niższe półki.

Super Cool
W chłodziarce musi być chłodno, ale dzięki Sharp można to osiągnąć superszybko. Wtedy jest naprawdę Super Cool.

Super Freeze
Gdy życie nabiera tempa, nie musisz tracić zbyt czasu na chłodzenie swoich potraw. Dzięki funkcji Super Freeze schłodzisz
ciepłą potrawę w ciągu kilku krótkich chwil, a nie długich godzin.

Ekran dotykowy
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Wszystkie ustawienia dostępne za dotknięciem palca – w odpowiednim miejscu. W ten sposób dokonasz wszelkich
niezbędnych ustawień.

Wyjątkowa stylistyka
Twoja kuchnia powinna być stylowa, ale dzięki unikalnemu designowi Twoja chłodziarka nie tylko chłodzi, ale też obezwładnia
wyglądem.

Dane techniczne
Kluczowe cechy
Kolor
Typ produktu
Liczba drzwi
Szklane wykończenie drzwi
Frost free (No frost)
Roczne zużycie energii (kWh/rok)
Sprawność energetyczna
Czas wzrostu temperatury (godz.)
Wydajność mrożenia (kg/ 24 godziny)
Poziom emisji hałasu w powietrzu (dB(A) re1 pW)
Klasa klimatyczna

Białe drzwi z hartowanego szkła o lustrzanym połysku
Wolnostojąca 5-drzwiowa
5
Tak
Tak
440
A+/F
39
T

Inne funkcje
Dozownik wody
Zabezpieczenie przed dziećmi
Uchwyt na drzwiach
Elektroniczny wyświetlacz i sterowanie
Typ systemu odszraniania w chłodziarce/zamrażarce
Alarm otwartych drzwi
Visible Door Alarm
Tryb wakacyjny
Czynnik chłodniczy
Przekładane drzwi
Do zabudowy

Tak
Tak
Hook Handle
Tak
Auto/Auto
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie

Wymiary i waga
Wymiary z uchwytem (sz. x w. x g.) mm
Wymiary bez uchwytu (sz. x w. x g.) mm
Wymiary opakowania (sz. x w. x g.) mm
Masa, kg (netto)
Masa, kg (brutto)
Szerokość

908 x 1850 x 796
908 x 1850 x 796
980 x 2000 x 916
133
143
Ponad 80cm

Funkcje Lodówka
Regulacja temperatury (elektroniczna/mechaniczna)
Oświetlenie wnętrza (Lodówki)
System chłodzenia
System Plasmacluster Ion
Pochłaniacz zapachów (Honeycomb / Nano)
Regulowane szklane półki
Przedział na warzywa i owoce (ok. 3°C)
Przedział o obniżonej temperaturze (-2°C ~ +3°C)
Szuflada na warzywa i owoce
Pojemniki na drzwiach

Tak/Nie
Tak
Hybrid Cooling System
Tak
Pochłaniacz zapachów CU Nano + AG
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Funkcje zamrażarka
No Frost /chłodzenie wentylatorowe
Liczba gwiazdek - zamrażarka
Ekspresowe zamrażanie
Automatyczna kostkarka do lodu (typ zbiornikowy)
Kostkarka do lodu/obrotowa/z tacką
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Tak/Tak
Tak
Tak
Nie

Pojemnik na lód
Regulacja temperatury (elektroniczna/mechaniczna)
Oświetlenie wnętrza (Zamrażarka)

Tak
Tak/Nie
Nie

Pojemność
Pojemność
Pojemność
Pojemność
Pojemność

(całkowita brutto) (L)
(całkowita netto) (L)
chłodziarki (całkowita netto) (L)
zamrażarki (całkowita netto) (L)
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