
ENN2874CFW Kombinovaná chladnička s mrazničkou

Vaše suroviny, váš spôsob

Vďaka chladničke s mrazničkou CustomFlex® série
600 má každá surovina svoje miesto. Prispôsobiteľný
priestor na nádoby v dvierkach chladničky, ktorý
môžete upraviť podľa svojich predstáv. Zmestí sa
všetko sa pohodlne od výhonkov špargle po kartóny

Prispôsobiteľné priestory s poličkou FlexiShelf

Vďaka poličke FlexiShelf môžete upraviť vnútro
chladničky podľa vašich predstáv. Posuvná sklenená
polička polovičnej hĺbky sa môže vysunúť úplne alebo
iba do polovice, aby uvoľnila priestor pre vyššie
predmety. To znamená, že môžete vždy bez námahy

Ďalšie benefity
Funkcia DynamicAir uchováva stabilné teploty, čím zabraňuje vyschnutiu
jedla.

•

Upravte teploty a nastavenia funkcií s našimi elektronickými dotykovými
ovládacími prvkami.

•

Špecifikácia

Plne integrovateľná s posuvnými
dverami

•

Čistý objem mrazničky: 72 l•
Čistý objem chladničky: 192 l•
Extrémne tichá: len 35 dB•
Automatické odmrazovanie chladiacej
časti

•

Cirkulácia vzduchu ventilátorom pre
rovnomerné rozloženie teploty v
chladničke

•

Funkcia Action Cool rýchlo zabezpečí
požadovanú teplotu v chladničke

•

Funkcia Action Freeze rýchlo zmrazuje
potraviny a chráni vitamíny a arómy
potravín

•

Dovolenkový režim minimalizuje
spotrebu energie počas dlhej
neprítomnosti, zabraňuje tvorbe plesní
a zápachu.

•

Zvukový a svetelný varovný signál pri
vysokej teplote

•

Vizuálny a zvukový výstražný signál pri
otvorených dverách

•

Elektronické ovládanie teploty s LCD
displejom

•

Elektronické ovládanie teploty•
Oddelené ovládanie mraziacej a
chladiacej časti

•

Osvetlenie chladničky: 1, Integrated to
FanHigh, vnútorné LED, With rise-on
effect

•

Poličky chladničky: 3 plnej šírky + 1
flexibilná , sklenené plnej šírky s
prednou a zadnou lištou

•

Poličky mrazničky: 2, plnej šírky,
sklenené

•

Technická špecifikácia

Inštalácia : Zabudovateľný spotrebič•
Rozmery VxŠxH (mm) : 1772x540x549•
Energetická trieda : A++•
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH (mm) : 1780x560x550•
Ročná spotreba energie (kWh) : 227•
Ovládanie : Elektronické dotykové•
Čistý objem chladničky/mrazničky (l) : 192/72•
Hrubý objem chladničky/mrazničky (l) : 197/73•
Hlavná farba : biela•
Osvetlenie chaldničky : 1, Integrated to FanHigh, vnútorné LED,
With rise-on effect

•

Pánty dvierok : vpravo - zameniteľné•
Chladiaca technológia mrazničky : LowFrost•
Odmrazovanie mrazničky : manuálne•
Odmrazovanie chladničky : automatické•
Počet kompresorov : 2•
Akumulačná doba (h) : 22•
Kapacita zmrazovania (kg/24h) : 12•
Úroveň hluku (dB(A)) : 35•
Dĺžka kábla (m) : 2.4•
Napätie (V) : 230-240•
Príkon (W) : 140•
Čiarový kód EAN : 7332543469055•

Popis výrobku
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