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Chłodziarka w kolorze srebrnym
z zamrażarką umieszczoną na
górze
Funkcje
Klasa sprawności energetycznej A+
Technologia No Frost
System Hybrid Cooling
Całkowita pojemność netto 541 litrów
Pojemność chłodziarki 391 litrów
Pojemność zamrażarki 150 litrów
Elektroniczny wyświetlacz i regulacja temperatury
(panel dotykowy)
Srebrny (szklane drzwi)
800 x 1750 x 725 (sz. x w. x g.) [mm]

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.

Alarm otwartych drzwi
Jeśli drzwi chłodziarki pozostają zbyt długo otwarte, sygnał dźwiękowy przypomni Ci o tym, chroniąc Twoje rachunki i
przechowywaną żywność.

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.

Oświetlenie wnętrza LED
Oślepiające światło nikomu nie sprawia przyjemności, ale dzięki delikatnemu oświetleniu LED żywność jest podświetlona
delikatnie a zarazem wyraźnie, więc swobodnie odnajdziesz swoją ulubioną przekąskę nawet w środku nocy.
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Kluczowe cechy
Kolor

Srebrny

Sprawność energetyczna

A+

Typ produktu

Zamrażarka na górze

Czas wzrostu temperatury (godz.)

19

Liczba drzwi

2

Wydajność mrożenia (kg/ 24
godziny)

7

Szklane wykończenie drzwi

Tak

Frost free (No frost)

Tak

Poziom emisji hałasu w
powietrzu (dB(A) re1 pW)

39

Roczne zużycie energii (kWh/rok)

410

Klasa klimatyczna

SN-T

Regulowane szklane półki

Tak

Przedział na warzywa i owoce
(ok. 3°C)

Nie

Przedział o obniżonej
temperaturze (-2°C ~ +3°C)

Tak

Szuflada na warzywa i owoce

2

Pojemniki na drzwiach

Tak

Pojemnik na lód

Tak

Regulacja temperatury
(elektroniczna/mechaniczna)

Tak/Nie

Oświetlenie wnętrza
(Zamrażarka)

Tak

Typ systemu odszraniania w
chłodziarce/zamrażarce

Auto/Auto

Alarm otwartych drzwi

Tak

Visible Door Alarm

Nie

Tryb wakacyjny

Nie

Funkcje Lodówka
Regulacja temperatury
(elektroniczna/mechaniczna)

Tak/Nie

Oświetlenie wnętrza (Lodówki)

Tak

System chłodzenia

System Hybrid Cooling

System Plasmacluster Ion

Tak

Pochłaniacz zapachów
(Honeycomb / Nano)

Pochłaniacz zapachów Nano +
AG

Funkcje zamrażarka
No Frost /chłodzenie
wentylatorowe

Tak/Tak

Liczba gwiazdek - zamrażarka

4/ 2

Ekspresowe zamrażanie

Nie

Automatyczna kostkarka do lodu
(typ zbiornikowy)

Nie

Kostkarka do lodu/obrotowa/z
tacką

2 dwurzędowe/Tak/-

Inne funkcje
Dozownik wody

Nie

Zabezpieczenie przed dziećmi

Nie

Uchwyt na drzwiach

Długi uchwyt cylindryczny

Elektroniczny wyświetlacz i
sterowanie

Tak (dotykowy panel sterowania)
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Inne funkcje nieprzerwany
Czynnik chłodniczy

R600a

Przekładane drzwi

Nie

Do zabudowy

Nie

Pojemność
Pojemność (całkowita brutto) (L)

585

Pojemność (całkowita netto) (L)

541

Pojemność chłodziarki
(całkowita brutto) (L)

407

Pojemność chłodziarki
(całkowita netto) (L)

391

Pojemność zamrażarki
(całkowita brutto) (L)

178

Pojemność zamrażarki
(całkowita netto) (L)

150

Masa, kg (netto)

87

Masa, kg (brutto)

97

Szerokość

71-80cm

Wymiary i waga
Wymiary z uchwytem (sz. x w. x
g.) mm

800 x 1750 x 725

Wymiary bez uchwytu (sz. x w. x
g.) mm

800 x 1750 x 720

Wymiary opakowania (sz. x w. x
g.) mm

846 x 1860 x 773
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