ZBT27430SA Frigorífico 2 Portas
Porque as garrafas devem ser estar em pé – e não
deitadas!
A prateleira para garrafas mantém as suas garrafas
estáveis na vertical, para que não caiam ou vertam.

Agora é muito mais fácil e rápido manter o seu
combinado limpo
As prateleiras amovíveis no interior e na porta do
frigorífico tornam a limpeza mais rápida, fácil e
minuciosa, sem esforço.

O Combinado que se adapta às suas
necessidades
As prateleiras amovíveis do interior e das portas
permitem-lhe organizar facilmente o frigorífico ao seu
gosto, fazendo com que seja mais fácil guardar
alimentos – e encontrá-los mais tarde!

Características:

Especificações técnicas:

Descrição do produto:

• Instalação em calhas deslizantes
•Capacidade útil no congelador: 50 l
•Capacidade útil no frigorífico: 218 l
•Extremamente silencioso: apenas 36
dB
•Descongelação automática do
frigorífico
•Iluminação interior
•Prateleiras: 4 largura completa , Vidro
com guarnição
•Prateleiras no congelador: 1,
Ajustáveis, Largura total, Arame
•Gavetas de legumes: 1 largura
completa Plástico transparente
•Porta com abertura à Direita e
reversível

• Dimensões (AxLxP), em mm : 1575x540x549
•Classe de Eficiência Energética (2010/30/EC) : A+
•Capacidade Total do Frigorífico : 268
•Tipo de Controlo : Mecânico
•Tecnologia de frio do congelador : Estático
•Iluminação : 1, Interior, Lâmpada LED
•Consumo anual de energia, kWh (2010/30/EC) : 279
•Capacidade bruta total, l : 274
•Nível de ruído, dB(A) (2010/30/EC): : 36
•Nº de vidros da porta : 1
•Capacidade útil do frigorífico, (L) : 218
•Capacidade útil do congelador, (L) : 50
•Altura, mm : 1575
•Largura, mm : 540
•Profundidade, mm : 549
•Dimensões_SBS : xx
•Altura, mm : 1580
•Largura integrável : 560
•Profundidade integrável : 550
•Capacidade de congelação, kg/24h : 4
•Classe climática : SN-N-ST-T
•Voltagem, V : 230-240
•Frequência, Hz : 50
•Ligação (W) : 200
•International colour (Icon) : White
•Cor principal : Branco
•Marca : Zanussi
•Modelo : ZBT27430SA
•Product Partner Code : All Open

Frigorífico de 2 portas
de integrar, calhas
deslizantes, A+, 157,5
cm

