RMB86111NX Combi Side
Täielik kontroll seadete üle vaid ühe puudutusega
Arenenud puutenuppudega LED-ekraan võimaldab teil
toidu hoiutingimusi täiel määral juhtida. Nupud on nii
tundlikud, et neid saab täpselt reguleerida väga õrnalt
sõrmega puudutades ning sisemise juhtpaneeli selge
LED-ekraan annab teile silmapilkset tagasisidet.

Optimaalsed tingimused liha ja kala hoidmiseks
Sellel külmik-sügavkülmikul on eraldi sahtel, mis
võimaldab säilitada liha ja kala maitset, hoides neid
ülejäänud toiduainetest madalamal temperatuuril.

Professionaalne tänu edumeelsele tehnoloogiale
See jaotur kasutab efektiivseks toimimiseks professionaalset tehnoloogiat.
Valige esipaneelilt vesi või jää ning vajutage hooba, et soovitu kätte saada.

Täiendavad toote eelised:
• Baariluuk otseseks ligipääsuks jookidele säästab energiat
• Sisemine LED-valgustus valgustab igat nurka

Toote omadused:

Tehnilised andmed:

Toote kirjeldus:

• Sügavkülmiku mahutavus (neto): 179 l
•Jaheosa mahutavus (neto): 348 l
•Automaatne sulatus sügavkülmaosas
•Automaatne sulatus jahutusosas
•Märgutule ja helisignaaliga kõrge
temperatuuri alarm
•Külmiku riiulid: 2 täislaiuses , raamiga
klaasriiul
•Külmiku valgustus: sisemine, LED
•Sügavkülmiku valgustus: sisemine,
LED
•Sügavkülmiku riiulid: 3, täislaiuses,
klaas
•Sügavkülmiku sahtlid: 2 täislaiuses ,
läbipaistev plastik
•Külmiku sahtlid: 2 täislaiuses , ekstra
kõrge läbipaistev plastsahtel
•Ukse hingede asetus: vasak-parem
•Vaikne: ainult 44 dB

• Tootekujundus : Tootekujundus
•Värvus : hall, roostevabast terasest uks näpujäljekindla kattega
•Mõõtmed : Mõõtmed
•Integreerimismõõtmed KxLxS, mm : •Mõõtmed KxLxS, mm : 1780x912x738
•Laius avatud uksega, mm : 906
•Sügavus avatud uksega, mm : 1164
•Mahutavus : Mahutavus
•Jaheosa kasulik maht, l : 348
•Sügavkülmiku kasulik maht, l : 179
•Tooteomadused : Tooteomadused
•Külmapidavus, h (2010/30/EC) : 4
•Külmutusvõimsus (kg/24h)(2010/30/EC) : 13
•Jahutustehnoloogia : Frost Free
•Kliimaklass (2010/30/EC) : SN-N-ST-T
•Müratase, dB(A) (2010/30/EC) : 44
•Energiatarbivus : Energiatarbivus
•Energiaklass (2010/30/EC) : A+
•Aastane energiakulu, kWh (2010/30/EC) : 442
•Võimsustarve, W : 280
•Pinge, V : 220-240
•Kaitse, A : 13
•Muu : Muu
•Toitejuhtme pikkus, m : 1.9
•Netokaal, kg : 111
•EAN-i kood : 7332543527434
•Product Partner Code : All Open

Vee- ja jääjaoturiga
külmik-sügavkülmik.

