
Stohovatelné koše pro pohodlné skladování 

Udržovat truhlicový mrazák elegantně uspořádaný nebylo nikdy snazší. 
Stohovatelné koše mají velkou kapacitu a zároveň usnadňují přehled o 
uložených potravinách. Vše budete mít na dosah ruky a už nikdy neztratíte 
přehled. 

LED osvětlení dosáhne do každého koutu
Vnitřní LED osvětlení vytváří diskrétní a příjemné světlo, které rovnoměrně 
osvětluje celý vnitřní prostor spotřebiče. Navíc jsou LED svítidla menší a 
energeticky úspornější než běžné žárovky, a proto jsou ekologičtější.

Pětiletá záruka na motor
Díky pětileté záruce (po registraci na zanussi.cz) na 
motor (kompresor) můžete být zcela bez obav. Záruka 
se vztahuje na všechny škody způsobené bežným 
provozem.

Elektronické ovládání
Elektronické ovládání vám umožní nastavit vnitřní teplotu mrazničky a přesné 
informace se zobrazují na LCD displeji.

Nemáte místo? Tuto mrazničku si zamilujete
Kompaktní mraznička svým úzkým profilem a kompaktním designem je 
prefektní volbou, když hledáte spotřebič do malého prostoru. 

Mraznička do každého prostoru
Kompaktní mraznička má úzký profil a speciální kompaktní design. Ať už 
chcete umístit mrazničku do malého prostoru, nebo naopak chcete získat ve 
své kuchyni více místa, je to ideální volba. 

Specifikace a benefity

• Kontrolní panel s LCD.
• Způsob ovládání: Elektronické
• Manuální odmrazování
• Funkce rychlého zmrazení s automatickým návratem k normálu.
• Vnitřní osvětlení
• Vybavení koši: 1 drátěný bílý
• Nožičky / kolečka: 2 nožičky a 2 kolečka
• Skrytý štítový kondenzátor - úspora místa
• Odtokový systém pro odmrazování
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 845 x 705 x 545
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Rozměry (mm) 845x705x545
Energetická třída A+
Odhadovaná roční spotřeba (KWh) 192
Technologie zchlazování Statická
Ovládání Elektronické
Čistý objem mrazáku (l) 142
Hrubý objem mrazáku (l) 142
Barva Bílá
Zmrazovací kapacita (kg/24h) 13.5
Hlučnost (dB(A)) 42
Nejnižší teplota okolí (°C) -15
Výška (mm) 845
Šířka (mm) 705
Hloubka (mm) 545
Délka kabelu (m) 2
Napájecí napětí (V) 220-240
Příkon (W) 75
Frekvence (Hz) 50
Chladivo R600a
EAN kód produktu 7332543721771
Produktové číslo pro partnery All Open
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