ERF4162AOW Chladnička
Nízkoenergetické skladovanie v chlade pomocou
špičkového spotrebiča
V tomto spotrebiči sa vďaka hodnoteniu energetickej
účinnosti A++ spája vynikajúci výkon s veľmi nízkou
spotrebou energie.

Mäso a ryby prirodzene čerstvé - až 2 krát dlhšie
Chladnička je vybavená oddelením FreshZone,
ktorého teplota o 15% nižšia ako zvyšok priestoru. To
udrží vaše ryby a mäso prirodzene čerstvé.

Chladenie zanechávajúce sviežosť z filtra s
prírodným uhlím
Súčasťou tejto chladničky je filter TasteGuard® z
prírodného uhlia, ktorý zabraňuje šíreniu neželanej
vône a zápachu v chladničke.

Ďalšie benefity
• MultiFlow – potraviny zostanú čerstvé a chutné kamkoľvek ich položíte
• Moderné LED osvetlenie - pre výbornú viditeľnosť

Špecifikácia

Technická špecifikácia

• Čistý objem chladiaceho priestoru: 379
l
•Úroveň hluku: 42 dB
•Automatické odmrazovanie
chladiaceho priestoru
•Dovolenková funkcia pre
minimalizovanie spotreby energie
počas dlhej neprítomnosti so bránením
plesní a zápachu
•Zvukový a optický varovný signál pri
otvorených dverách
•Poličky chladničky: 3 plnej šírky ,
sklenené s lištou
•Špeciálna polička pre chladiace fľaše
•Zásobník na vajíčka: 1 pre 6 vajíčok
•Zásuvky chladničky: 2 plnej šírky
•Osvetlenie chladničky: stropná lampa,
vnútorné LED
•Farba/dizajn chladničky: biela
•Zavesenie dverí: vpravo - zameniteľné
•Nožičky: nastaviteľné nožičky, zadné
pevné valčeky
•Rozmery: 1859 x 595 x 668 mm

• Inštalácia : Voľne stojací spotrebič
•Rozmery VxŠxH (mm) : 1859x595x668
•Energetická trieda : A++
•Ovládanie : Elektronické dotykové
•Ročná spotreba energie (kWh) : 115
•Odmrazovanie chladničky : automatické
•Farba : biela
•Dĺžka kábla (m) : 1.9
•Pánty dvierok : vpravo - zameniteľné
•Hrubý objem chladničky (l) : 392
•Čistý objem chladničky (l) : 379
•Osvetlenie chaldničky : stropná lampa, vnútorné LED
•Napätie (V) : 230
•Požadované istenie (A) : 10
•Frekvencia : 50
•Výška (mm) : 1859
•Šírka (mm) : 595
•Hĺbka (mm) : 668
•Úroveň hluku (dB(A)) : 42
•Čistá hmotnosť (kg) : 64,1
•Kód produktu : 925 052 274
•Čiarový kód EAN : 7332543426591

Popis výrobku

