
Signalizácia v prípade zvýšenia teploty
Ak dôjde k zvýšeniu teploty v mrazničke, začne blikať výstražný ukazovateľ a 
spustí sa zvuková signalizácia.

Jednoduchá obsluha vďaka elektronickému 
ovládaniu
Elektronické ovládanie umožňuje jednoduché 
nastavenie mrazničky a jej funkcií. Teplotu upravíte 
podľa potreby rýchlo a ľahko.  

Uchovajte dokonalú textúru s FastFreeze
Systém FastFreeze rýchlo zmrazí čerstvé potraviny, 
aby sa lepšie uchovali všetky vitamíny, textúra, chute a 
nutričné hodnoty.

Rýchlejšie a účinnejšie odmrazovanie s LowFrost
Táto mraznička je vybavená technológiou LowFrost, 
ktorá urýchľuje proces odmrazovania a redukuje tvorbu 
námrazy. Chladiaci okruh je rovnomerne rozložený pod 
vnútorným povrchom mrazničky, takže ju netreba tak 
často odmrazovať. LowFrost znamená lepší výkon a 
jednoduchšiu údržbu.

Odmrazujte menej často vďaka LowFrost
Vďaka integrovanému systému LowFrost zostane mraznička takmer bez 
námrazy. Náš systém znižuje tvorbu námrazy, aby ste nemuseli tak často a 
prácne nahromadený ľad odmrazovať.

Špecifikácie a benefity

• Pre plnú integráciu, inštalácia s posuvnými dverami
• Čistý objem mraziaceho priestoru: 98 l
• Záves dverí: vpravo - zameniteľné
• Zásuvky mrazničky: 4 plnej šírky, priehľadné plastové
• Funkcia Action Freeze umožňuje rýchle zmrazovanie potravín, chráni 
vitamíny a arómu potravín
• Vizuálny a zvukový varovný signál pri vysokej teplote
• Rýchle zmrazovanie s automatickým návratom do normálu
• Veľmi tichá: len 35 dB
• Škrabka na ľad v príslušenstve
• Rozmery VxŠxH (mm): 873 x 540 x 549 
• Rozmery pre zabudovanie (mm): 873 x 540 x 549 
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Inštalácia Zabudovateľný spotrebič
Rozmery VxŠxH (mm) 873x540x549
Energetická trieda A++
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH 
(mm) 880x560x550

Frekvencia 50
Ročná spotreba energie (kWh) 157
Najnižšia teplota okolia (°C) 10
Dĺžka kábla (m) 2.4
Napätie (V) 230-240
Príkon (W) 100
Ovládanie elektronické
Technológia chladenia LowFrost
Odmrazovanie mrazničky manuálne
Výška (mm) 873
Šírka (mm) 540
Hĺbka (mm) 549
Akumulačná doba (h) 20
Kapacita zmrazovania (kg/24h) 10
Úroveň hluku (dB(A)) 34
Hrubý objem mrazničky (l) 99
Čistý objem mrazničky (l) 98
Čistá hmotnosť (kg) 34.05
Farba Biela
Pánty dvierok vpravo - zameniteľné
Počet zásuviek 4 plnej šírky

Chladivo R600a
Čiarový kód EAN 7332543720651
Odporúčaná predajná cena 349.00

Technická špecifikácia
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