
Spoľahlivé poličky s bezpečnostným sklom
Silné poličky vnútri chladničky sú vyrobené z bezpečnostného skla, známeho 
svojou trvácnosťou. V prípade náhodných vyliatia tekutiny, môžete poličky 
jednoducho vyčistiť vlhkou handričkou. 

Prvotriedne LED osvetlenie
Majte výnimočný prehľad o uložených potravinách vďaka vnútornému LED 
osvetleniu. Diskrétne, energeticky úsporné žiarovky jasne osvietia celý 
priestor. Majú desaťkrát menšiu spotrebu energie než štandardné osvetlenie.

Stabilná teplota vďaka technológii DynamicAir
DynamicAir zabezpečuje udržiavanie stabilnej teploty 
vo vnútri vašej chladničky. Funguje na základe 
cirkulácie chladného vzduchu, ktorý chráni vaše 
potraviny aj pri otvorení dverí.

Vyberte nastavenia chladničky s elektronickými 
dotykovým ovládaním
Elektronické ovládanie umožňujú upraviť vnútornú 
teplotu chladničky a jasný LCD displej zobrazuje 
nastavenú hodnotu.

Intenzívna chuť chránená technológiou TwinTech® 
No Frost
Inteligentný systém chladenia TwinTech® No Frost 
zabraňuje tvorbe námrazy a zároveň udržiava v 
chladničke správnu vlhkosť, čím znižuje stratu 
hmotnosti potravín až o 60 %. Aby potraviny zostali 
dlho čerstvé a svieže.

Čerstvé a zdravé potraviny 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.

Špecifikácie a benefity

• Čistý objem mrazničky: 91 l
• Čistý objem chladničky: 220 l
• Úroveň hluku: 43 dB
• Automatické odmrazovanie mraziacej časti
• 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
• Osvetlenie chladničky: integrované pri ovládačoch, vnútorné LED
• Poličky chladničky: 2 plnej šírky, sklenené s lištou
• Poličky mrazničky: 2, sklenené
• Zásuvky mrazničky: 2 plnej šírky + 1 polovičnej hĺbky, priehľadné plastové
• Zásuvky chladničky: 2 polovičnej šírky, extra hlboké z priehľadného plastu, 
extra vysoké z priehľadného plastu
• Špeciálna polica na fľaše
• Zavesenie dverí: vpravo - zameniteľné
• Nožičky: nastaviteľné
• Rozmery:
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Inštalácia Voľne stojaci spotrebič
Rozmery VxŠxH (mm) 1850x595x647
Energetická trieda A+
Ročná spotreba energie (kWh) 304
Ovládanie Elektronické dotykové
Čistý objem chladničky/mrazničky (l) 220/91
Hrubý objem chladničky/mrazničky (l) 223/109
Hlavná farba biela

Osvetlenie chaldničky integrované pri ovládačoch, vnútorné 
LED

Pánty dvierok vpravo - zameniteľné
Technológia chladenia NoFrost
Odmrazovanie mrazničky automatické
Odmrazovanie chladničky automatické
Počet termostatov 1
Počet kompresorov 1
Akumulačná doba (h) 18
Kapacita zmrazovania (kg/24h) 4
Úroveň hluku (dB(A)) 43
Typ rukoväte Asymetric plastic, Bluefire large plastic
Dĺžka kábla (m) 2.4
Napätie (V) 230

Príkon (W) 120
Čiarový kód EAN 7332543749980
Odporúčaná predajná cena 419.00
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