
Elektronické ovládanie Dual Touch. Presné nastavenie jednoduchým 
dotykom
Prevezmite plnú kontrolu nad všetkými funkciami chladničky pomocou 
elektronického ovládania Dual Touch. Panel a LED displej ponúka jednoduchý 
prístup k nastaveniu teploty a ďalším funkciám. Pre jedinečné uchovávanie 
potravín.

Prémiový dizajn. Pre kvalitné kuchyne
Elegantný moderný dizajn chladničky dodá vašej kuchyni moderný vzhľad. 
Elegantný, prémiový, minimalistický dizajn plochých dverí a kvalita materiálov 
z tejto chladničky urobia nový vrchol vašej kuchyne.

Ochrana potravín s technológiou TwinTech® No 
Frost
Chladnička s mrazničkou TwinTech® No Frost chráni 
kvalitu potravín. Inteligentná technológia s dvomi 
nezávislými chladiacimi systémami. V mrazničke sa 
netvorí námraza a v chladničke je zároveň udržiavaná 
ideálna vlhkosť, čo bráni vysychaniu. O 60 % menej 
straty hmotnosti vašich potravín.

Stabilné teploty, s technológiou MultiFlow
MultiFlow chráni kvalitu potravín zachovaním stabilnej 
teploty a vlhkosti v celej chladničke. Množstvo 
vzduchových kanálikov umožňuje aktívnu cirkuláciu 
studeného vzduchu, ktorý sa dostane do každého kúta.

Ďalšia úroveň kapacity chladničky – MultiSpace
Inovatívna MultiSpace chladnička s mrazničkou 
poskytuje viac skladovacej kapacity vďaka extra výške. 
S nadštandardnou výškou využíva všetok priestor v 
hornej časti. Inteligentné priestorové riešenia a 
upraviteľný interiér ponúkajú viac spôsobov na 
uskladnenie surovín.

Ďalšia úroveň kapacity chladničky
Chladnička MultiSpace poskytuje väčšiu kapacitu ako štandardné prevedenia 
začlenením dodatočného ukladacieho priestoru do hornej časti spotrebiča. A s 
nastaviteľným interiérom je táto chladnička praktický spoločník do kuchyňe.

Špecifikácie a benefity

• Čistý objem mrazničky: 128 l
• Čistý objem chladničky: 309 l
• Objem nulovej zóny 0°C: 24 l
• Úroveň hluku: 43 dB
• Automatické odmrazovanie mraziacej časti
• Automatické odmrazovanie chladiacej časti
• Funkcia Coolmatic na rýchle vychladenie čerstvých potravín
• Mraznička s funkciou Frostmatic na rýchle zmrazovanie
• Dovolenkový režim minimalizuje spotrebu energie počas dlhej neprítomnosti, 
zabraňuje tvorbe plesní a zápachu.
• Zvukový a svetelný varovný signál pri vysokej teplote
• Oddelené ovládanie mraziacej a chladiacej časti
• Osvetlenie chladničky: vrchný panel LED
• Poličky chladničky: 3 plnej šírky, sklenené s lištou
• Zásuvky mrazničky: 2 plnej šírky + 1 polovičnej hĺbky, priehľadné plastové
• Zásuvky chladničky: 1 plnej šírky, priehľadný plast
• Špeciálne zásuvky chladničky: Extra Chill
• Zavesenie dverí: R & reversible by technical service
• Nožičky: nastaviteľné
• Rozmery:
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Inštalácia Voľne stojaci spotrebič
Rozmery VxŠxH (mm) 1920x700x712
Energetická trieda A++
Ročná spotreba energie (kWh) 321
Ovládanie Elektronické dotykové
Čistý objem chladničky/mrazničky (l) 309/128
Hrubý objem chladničky/mrazničky (l) 331/155
Hlavná farba Black Stainless Steel + Dark Grey
Osvetlenie chaldničky vrchný panel LED
Pánty dvierok R & reversible by technical service
Chladiaca technológia mrazničky NoFrost
Odmrazovanie mrazničky automatické
Odmrazovanie chladničky automatické
Počet termostatov 2
Akumulačná doba (h) 24
Kapacita zmrazovania (kg/24h) 9
Úroveň hluku (dB(A)) 43
Typ rukoväte Integrated pocket handle
Dĺžka kábla (m) 2.5
Napätie (V) 220-240
Čiarový kód EAN 7332543729890
Odporúčaná predajná cena 889.00

Technická špecifikácia
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