
Duálne elektronické dotykové ovládanie
Vďaka duálnemu elektronickému ovládaniu ľahko nastavíte v chladničke i 
mrazničke rôzne funkcie alebo teplotu jediným dotykom.

Regulácia vlhkosti pre čerstvú zeleninu
Ak si radi pochutnáte na čerstvej zelenine, skladujte ju v zásuvke s reguláciou 
vlhkosti. Vďaka regulácii vlhkosti vzduchu si môžete vytvoriť optimálne 
podmienky na skladovanie rôznych typov potravín. Napríklad zatvorené 
ventilačné otvory sú ideálne pre bylinky a zeleninu.

Vždy maximálna chuť vďaka MultiFlow
Technológia MultiFlow udržiava vo vnútri chladničky 
stabilnú teplotu a bráni vysychaniu potravín a 
ingrediencií, čím zabezpečuje optimálne skladovanie 
potravín. Vytvorí prostredie, v ktorom zostanú potraviny 
svieže a chutné až do ďalšieho nákupu.

Štýlové a elegantné ploché dvierka
Špičkový dizajn tejto chladničky perfektne zapadne do 
modernej kuchyne. Vďaka jednoduchým líniám a 
plochému tvaru sa skvele dopĺňa s ostatnými 
kuchynskými spotrebičmi a pracovnými plochami. 
Zapustené, skryté rukoväte v dolnej časti dvierok 
dotvárajú elegantný vzhľad.

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: 94 l
• Čistý objem chladničky: 266 l
• Úroveň hluku: 42 dB
• Automatické odmrazovanie mraziacej časti
• Automatické odmrazovanie chladiacej časti
• Funkcia Action Cool rýchlo zabezpečí požadovanú teplotu v chladničke
• Funkcia Action Freeze rýchlo zmrazuje potraviny a chráni vitamíny a arómy 
potravín
• Oddelené ovládanie mraziacej a chladiacej časti
• Osvetlenie chladničky: vrchný panel LED
• Poličky chladničky: 4 plnej šírky, sklenené s lištou
• Zásuvky mrazničky: 2 plnej šírky + 1 polovičnej hĺbky, priehľadné plastové
• Zásuvky chladničky: 1 plnej šírky, priehľadný plast
• Zavesenie dverí: R & reversible by technical service
• Nožičky: nastaviteľné
• Rozmery:

Kombinovaná chladnička s mrazničkou
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Inštalácia Voľne stojaci spotrebič
Rozmery VxŠxH (mm) 2010x595x650
Energetická trieda A+
Ročná spotreba energie (kWh) 325
Ovládanie Elektronické dotykové
Čistý objem chladničky/mrazničky (l) 266/94
Hrubý objem chladničky/mrazničky (l) 275/104
Hlavná farba biela
Osvetlenie chaldničky vrchný panel LED
Pánty dvierok R & reversible by technical service
Technológia chladenia NoFrost
Odmrazovanie mrazničky automatické
Odmrazovanie chladničky automatické
Počet termostatov 2
Počet kompresorov 1
Akumulačná doba (h) 18
Kapacita zmrazovania (kg/24h) 8
Úroveň hluku (dB(A)) 42
Typ rukoväte Integrated pocket handle
Dĺžka kábla (m) 2.5
Napätie (V) 220-240
Príkon (W) 162
Čiarový kód EAN 7332543729906

Odporúčaná predajná cena 459.00
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