Sprzęt AGD



SJ-L2350E0W

Jednodrzwiowa chłodziarka w
kolorze białym
Funkcje
Klasa sprawności energetycznej A++
System bezpośredniego chłodzenia wyposażony w
termostat, który automatycznie reguluje
temperaturę wewnątrz komór chłodziarki i
zamrażarki
System wymurzonej cyrkulacji powietrza Multi-Flow
Całkowita pojemność netto 350 litrów
Pojemność chłodziarki 350 litrów
Elektroniczny wyświetlacz i regulacja temperatury
Przekładane drzwi

A++
All Sharp machines are designed to be as energy efficient as possible to be kind to your bills and the environment.

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.

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.

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

Sharp Home Appliances

register-appliances.com/pl

Sprzęt AGD

Kluczowe cechy
Kolor

Biały

Sprawność energetyczna

A++

Typ produktu

Pojedyncze drzwi

Czas wzrostu temperatury (godz.)

–

Liczba drzwi

1

Wydajność mrożenia (kg/ 24
godziny)

–

Szklane wykończenie drzwi

Nie

Frost free (No frost)

Nie

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

41

Roczne zużycie energii (kWh/rok)

110

Klasa klimatyczna

GST/N

Regulowane szklane półki

Tak

Funkcje Lodówka
Regulacja temperatury
(elektroniczna/mechaniczna)

Tak/Nie

Oświetlenie wnętrza (Lodówki)

Tak

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

Nie

System chłodzenia

Chłodzenie wentylatorowe MultiAir Flow (No Frost)

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

Nie

System Plasmacluster Ion

Nie

Szuflada na warzywa i owoce

Nie

Pochłaniacz zapachów
(Honeycomb / Nano)

AG + Nano Filter

Pojemniki na drzwiach

Tak
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Funkcje zamrażarka
No Frost /chłodzenie
wentylatorowe

Nie/|Nie

Liczba gwiazdek - zamrażarka

–

Ekspresowe zamrażanie

Nie

Automatyczna kostkarka do lodu
(typ zbiornikowy)

Nie

Kostkarka do lodu/obrotowa/z
tacką

-/-/-

Pojemnik na lód

Nie

Regulacja temperatury
(elektroniczna/mechaniczna)

Nie/Nie

Oświetlenie wnętrza
(Zamrażarka)

Nie

Inne funkcje
Dozownik wody

Tak

Alarm otwartych drzwi

Tak

Zabezpieczenie przed dziećmi

Tak

Visible Door Alarm

Nie

Uchwyt na drzwiach

Uchwyt zewnętrzny

Tryb wakacyjny

Tak

Elektroniczny wyświetlacz i
sterowanie

Tak

Czynnik chłodniczy

R600a

Przekładane drzwi

Tak

Do zabudowy

Nie

Typ systemu odszraniania w
chłodziarce/zamrażarce

Auto/Auto

Pojemność
Pojemność (całkowita brutto) (L)

353

Pojemność (całkowita netto) (L)

350

Pojemność chłodziarki
(całkowita brutto) (L)

353

Pojemność chłodziarki
(całkowita netto) (L)

350

Pojemność zamrażarki
(całkowita brutto) (L)

–

Pojemność zamrażarki
(całkowita netto) (L)

–

Masa, kg (netto)

65.7

Masa, kg (brutto)

71.35

Szerokość

Do 60cm

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

595 x 1860 x 650

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

596 x 1860 x 650

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

787 x 1916 x 728
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