
Prvotřídní design plochých dveří do moderní kuchyně
Získejte stylovou kuchyň, kterou chcete. Chladnička s mrazničkou má ploché 
dveře bez vyčnívajícího madla, nebude tak narušovat design vaší kuchyně a 
snadno se stane jejím centrálním prvkem.

MultiFlow chrání kvalitu vašich potravin
MultiFlow zajišťuje stabilní teplotu uvnitř celého 
prostoru chladničky s mrazničkou. Několik vzduchových 
kanálů na zadní stěně cirkuluje chladný vzduch, který 
tak dosáhne na každou polici. MultiFlow uchovává 
kvalitu všech vašich potravin.

Zásuvka s regulací vlhkosti
Zásuvka s regulací vlhkosti udrží vaše ovoce a zeleninu 
déle čerstvé a chutné. Kontrolou vlhkosti vzduchu 
vytváří perfektní podmínky k uchovávání potravin.

Čerstvé. Zdravé. Díky TwinTech® No Frost
Technologie TwinTech® No Frost využívá dvou 
oddělených, samostatných chladicích systémů: jednoho 
pro mrazničku a jednoho pro chladničku. Zajišťuje tak 
optimální vlhkost v chladničce a mraznička nikdy 
nepotřebuje odmrazovat.

Vaše potraviny ve špičkovém stavu s TwinTech® No Frost
Technologie TwinTech® No Frost využívá dvou oddělených, samostatných 
chladicích systémů: jednoho pro mrazničku a jednoho pro chladničku. Zajišťuje 
tak optimální vlhkost v chladničce a mraznička nikdy nepotřebuje odmrazovat.

Specifikace a benefity

• Čistá kapacita mrazáku : 94 (l)
• Čistá kapacita chladničky : 230 (l)
• Hlučnost: 42 dB
• Automatické rozmrazování mrazící přihrádky - TwinTech NoFrost
• Automatické odmrazování
• Funkce rychlého zmrazení
• Funkce Shopping - rychlé zmrazení po vložení většího množství potravin.
• Oddělené ovládání mrazící a chladící části
• Osvětlení chladničky: Vrchní panel LED
• Poličky chladničky: 3 plná šířka, Skleněné s lištou
• Zásuvky mrazáku: 2 - plná šířka, 1 poloviční hloubka, průhledný plast
• Šuplíky chladničky: 1 plná šířka, průhledný plast
• Umístění dveřních zámků: R & reversible by technical service
• Nastavitelné nožičky pro větší stabilitu
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 1860 x 595 x 650
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Instalace Volně stojící spotřebič
Rozměry (mm) 1860x595x650
Energetická třída A+
Odhadovaná roční spotřeba (KWh) 311
Ovládání Elektronické dotykové
Čistý objem chladničky/mrazničky (l) 230/94
Hrubý objem chladničky/mrazničky (l) 237/104
Barva Bílá
Osvětlení chladničky Vrchní panel LED
Zavěšení dvířek R & reversible by technical service
Technologie zchlazování No Frost
Odmrazování mrazničky Automatické
Odmrazování chladničky Automatické
Počet termostatů 2
Akumulační doba (h) 18
Zmrazovací kapacita (kg/24h) 8
Hlučnost (dB(A)) 42
Typ držadla Integrated Horizontal
Délka kabelu (m) 2.5
Napájecí napětí (V) 220-240
Příkon (W) 197
EAN kód produktu 7332543728800
Produktové číslo pro partnery All Open

Technická specifikace
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