ENN12803CW Chłodziarko-zamrażarka z dolnym zamrażalnikiem
Doskonałe warunki do przechowywania warzyw
Szuflada z kontrolą wilgotności pozwala na
przechowywanie warzyw w idealnych warunkach,
dzięki czemu są zawsze świeże, smaczne i chrupiące.

Obejrzyj każdy zakamarek swojej lodówki
Nowe energooszczędne żarówki LED umożliwią Ci
łatwe sprawdzenie zawartości chłodziarki. Jasne
oświetlenie zapewni doskonałą widoczność.

Masz pewność, że Twoje produkty
przechowywane są we właściwej temperaturze
Nie musisz się martwić, że temperatura wewnątrz
chłodziarki za bardzo wzrośnie. TempAlert da Ci znać
za pomocą ostrzegawczego światełka i sygnału
dźwiękowego.

Dodatkowe zalety:
• Funkcja „Zakupy” z czujnikami, które szybko dostosowują optymalną
temperaturę chłodzenia

Funkcje:

Dane techniczne:

Opis produktu:

• Instalacja: do zabudowy
•Technologia chłodzenia zamrażarki:
statyk low frost
•W pełni zintegrowana zabudowa, fronty
na prowadnicach
•Automatyczne rozmrażanie chłodziarki
•Funkcja Action Cool dla szybkiego
uzyskania żądanej temperatury
chłodzenia
•Funkcja szybkiego zamrażania Action
Freeze pozwala na zachowanie smaku
potraw oraz własności witamin
•Funkcja Holiday dla zminimalizowania
zużycia energii podczas długiej
nieobecności, pozwala uniknąć pleśni i
brzydkich zapachów
•Alarm wizualny i dźwiękowy
sygnalizujący wzrost temperatury
•Alarm wizualny i dźwiękowy
sygnalizujący otwarte drzwi
•Elektroniczne sterowanie temperatury z
wyświetlaczem LCD
•Oddzielne sterowanie dla chłodziarki i
zamrażarki
•Oświetlenie chłodziarki: 1, wewnętrzne
LED, boczne
•Półki chłodziarki: 3 pełnej szerokości +
1 Flexi , szklane pełnej szerokości z
obramowaniem z przodu i z tyłu
•Półki zamrażarki: 2, pełnej szerokości,
szklane
•Szuflady zamrażarki: 2+1 pełnej
szerokości , przezroczysty plastik
•Szuflady chłodziarki: 2 połowa
szerokości , przezroczysty plastik
•Położenie zawiasów drzwi:
prawostronne, odwracalne

• Instalacja : do zabudowy, drzwi przesuwne
•Wymiary WxSzxG [mm] : 1772x540x549
•Wymiary w zabudowie (W x S x G) [mm] : 1780x560x550
•Całkowita pojemność netto [l] : 264
•Sposób rozmrażania chłodziarki : auto
•Sposób rozmrażania zamrażarki : manualne
•Sterowanie : elektroniczne dotykowe
•Oświetlenie chłodziarki : 1, wewnętrzne LED, boczne
•Poj. netto chłodziarki [l] (bez zamrażarki) : 192
•Pojemność netto komory chłodzenia (bez komory zamrażalnika)
[l] : 0
•Pojemność netto zamrażalnika [l] : 72
•Technologia chłodzenia zamrażarki : statyk low frost
•Wydajność zamrażania [kg/24h] (2010/30/EC) : 12
•Efektywność energetyczna : A+
•Roczne zużycie energii [kWh] (2010/30/EC) : 289
•Czas wzrostu temperatury [h] (2010/30/EC) : 22
•Poziom hałasu [dB(A) re 1 pW] (2010/30/EC) : 35
•Klasa klimatyczna (2010/30/EC) : SN-N-ST-T
•Kolor : biel
•Domykanie drzwi : nie
•Waga brutto [kg] : 58
•Waga netto [kg] : 56
•Pobierana moc [W] : 140
•Całkowita długość kabla [m] : 2,4
•Napięcie [V] : 230-240
•Kod EAN : 7332543292707
•Kod produktu (PNC) : 925 500 011
•Product Partner Code : All Open

Super wydajna
chłodziarko-zamrażarka
Dual Control z
elektronicznym
sterowaniem.
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