SKD71800S1 Jääkaappi
Hallitse täydellisesti kaikkia asetuksia edistyneillä
hipaisupainikkeilla
Hallitse jääkaappiasi kevyin kosketuksin näitä pitkälle
kehittyneitä hipaisupainikkeita käyttäen. LCDkosketusnäyttö antaa lisäksi välitöntä palautetta
laitteen asetuksista.

Nauti täydellisen tuoreista elintarvikkeista
Jääkaapin katossa oleva tuuletin, DynamicAir,
säilyttää lämpötilan tasaisena kaikkialla jääkaapissa ja
takaa kaikkien tuoreiden elintarvikkeiden turvallisen
säilytyksen.

Täydellinen näkyvyys jääkaappiin
LED-teknologia on valaisun tulevaisuus. Tämän
kylmälaitteen LED-valot valaisevat jääkaapin joka
nurkan kirkkaammin ja paremmin. Lisäksi LED-valo
nousee tyylikkäästi kirkkaammaksi.

Muita keskeisiä ominaisuuksia:
• Jäähdyttää tuoreet elintarvikkeet nopeasti juuri oikeaan säilytyslämpötilaan
• Optimaalinen säilytystila täydellisiä tuloksia varten

Muut ominaisuudet:

Tekniset tiedot:

Tuotekuvaus:

• Täysintegroitava, liukukiskoasennuksella
•Jääkaapin käyttötilavuus 319 l
•Erinomainen A+ -energialuokka
•Automaattisulatus
•Lomatoiminto
•Coolmatic-pikajäähdytystoiminto
•Tasainen lämpötila
•Avoimen oven hälytys äänellä ja
merkkivalolla
•Ovihyllyssä liukueste pulloille
•Valaistus: 1, LED-valaistus, Sivussa
•1780 mm korkeaan asennusaukkoon
•Äärimmäisen hiljainen: äänitaso
ainostaan 34 dB(A)
•Turvalasihyllyt
•Vihanneslaatikko liukukiskoilla

• Tuoteryhmä : Jääkaappi
•Asennus/sijoitus : Täysintegroitava, liukukiskoasennus
•Väri : Valkoinen
•Väri : Valkoinen
•ColorEnglish : White
•Energialuokka (2010/30/EU) : A+
•Vuotuinen energiankul. (kWh, 2010/30/EU) : 143
•Jääkaapin nettotilavuus (ltr) : 319
•Pakaste- tai 0-tilalokeron nettotilavuus (ltr) : 0
•Jääkaapin sulatus : Automaattinen
•Pakastelokeron sulatus : •Ilmastoluokka (2010/30/EU) : SN-N-ST
•Ymp.lämpötila min. (°C, 2010/30/EU) : 10
•Äänitaso (dB(A) re 1 pW, 2010/30/EU) : 34
•Pakast. lämmönnousuaika sähkökatkon yhteydessä (t) : •Pikaviilennys : On
•Ovi auki -hälytys : Näyttö, Äänimerkki
•Lämpötilahälytys : •Jääkaapin hyllyt : Turvalasihyllyt, lista edessä ja takana
•Hyllyt (kpl) : 4 + 1 (jaettava)
•Vihanneslaatikko : Läpinäkyvää muovia
•Oven pullohylly : 1 täysleveä, listalla
•Kahvan tyyppi : •Pakastusteho (kg/vrk) : 0
•Sisävalo : 1, LED-valaistus, Sivussa
•Kylmäaine : R600a
•Asennusaukon mitat K x L x S (mm) : 1780x560x550
•Asennusaukon korkeus (mm) : 1780
•Asennusaukon leveys (mm) : 560
•Asennusaukon syvyys (mm) : 550
•Mitat K x L x S (mm) : 1772x540x549
•Jalkapoljin : •Oven kätisyys (saranat) : Oikea/vaihdettavissa
•Liitäntäteho (W) : 100
•Jännite (V) : 230-240
•Virtajohdon pituus (m) : 2,4
•Nettopaino (kg) : 54

DynamicAir-tuuletin,
Digitaalinäyttö
yläpaneelissa, LEDvalaistus, Automaattinen
pikakylmennys,
Energialuokka A+,
Turvalasihyllyt, Korkeus
178 cm, Väri: valkoinen.
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