ERN2001FOW Frigider
Un loc perfect pentru congelarea alimentelor
folosite foarte frecvent
Integrat în frigider, acest compartiment de 4 stele este
un loc perfect pentru alimentele congelate utilizate
frecvent. Acestea sunt răcite la o temperatură sigură
de -18°C.

Un design nou al rafturilor pentru a scăpa de
restricţii la depozitare
Mulţumită noului design, aceste rafturi de sticlă dispun
de o lăţime şi adâncime mai mare. Aveţi mai multă
flexibilitate în ceea ce priveşte depozitare alimentelor.

Mai multă flexibilitate în depozitarea alimentelor
proaspete
Nu există reguli în ceea ce priveşte depozitarea
alimentelor proaspete. Organizaţi-vă totul în cel mai
convenabil mod pentru dvs, folosindu-vă de aceste
două sertare pentru legume.

Beneficii suplimentare :
• Congelator de 4 stele pentru congelarea perfectă a alimentelor proaspete

Beneficii :

Specificatii tehnice :

Descrierea produsului

• Frigider complet incorporabil cu uşă
culisantă
•Capacitate netă a compartimentului de
răcire 173 l
•Capacitate neta a compartimentului de
congelare: 14 l
•Extrem de silentios: doar 35 dB nivel
de zgomot
•Dezgheţare automată a frigiderului
•Control mecanic al temperaturii.
•Rafturi frigider: 3 Latime normala ,
Sticla, dimensiune normala cu margine
de protiectie in fata si in spate
•Suport ouă: 2 pentru 6 oua
•Sertare frigider: 2 Adancime 1/2
•Lumină frigider: 1, Interior, Bec LED
•Amplasare balamale uşă: Dreapta sau
reversibil
•Înăltime spaţiu încastrare : 1225 mm
•Culoare/design frigider: Alb

• Eficienta energetica : A+
•Consum anual energie (kwh) : 214
•Numar stele compartiment racire : 4 stele
•Capacitate neta frigider (l) : 173
•Autonomie (h) : 12
•Clasa climatica : SN-N-ST
•Mod de instalare : Incorporabil
•Nivel acustic in dB(A) : 35
•Eticheta ecologica UE : Fara
•Culoare : Alb
•Dimensiuni IxLxA (mm) : 1218x540x549
•Dimensiuni spatiu incastrare IxLxA (mm) : 1225x560x550
•Greutate neta (kg) : 39
•Lungime cablu alimentare : 2.4
•Tensiune (V) : 230-240
•Frecventa : 50
•Sarcina electrica (W) : 130
•Categorie : Combina frigorifica
•Model : ERN2001FOW
•PNC : 923886009
•EAN : 7332543385034

Frigider incorporabil cu
compartiment integrat
pentru congelarea şi
păstrarea la temperatura
sigură de -18°C a
alimentelor des folosite.
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