SCE81826TF Külmik - sügavkülm
TALLETATUD LOODUSLIK VÄRSKUS.
Hea toit saab alguse kvaliteetsest, armastuse ja
hoolega kasvatatud värsketest toiduainetest. Meie
Twintech-süsteem pakub toiduainete hoiustamiseks
vajalikku optimaalset temperatuuri ja niiskust, tagades
puu- ja juurvilja pikema säilimise, mis omakorda aitab
A++ klassi energiatõhusus on 21% suurem kui A+
klassil
ELi energiamärgistus on sõltumatu süsteem, mis
jaotab kodumasinaid olenevalt nende
energiatõhususest ning mille alusel on sellele külmiksügavkülmutile antud A++ energiamärgis. Erinevus on
ilmne: A++ klassi püstiste külmikute energiatõhusus

Kontrollige külmik-sügavkülmiku kõiki seadeid,
Täiustatud puutenuppudega temperatuurinäidik
võimaldab teil toidu hoiutingimusi täiel määral juhtida.
Nupud on nii tundlikud, et saate seadeid täpselt
reguleerida vaid kerge sõrmepuudutusega. Ekraan
edastab tagasisidet hetke temperatuuri ja valitud

Täiendavad toote eelised:
• Ühtlane õhuringlus ja stabiilne temperatuur kogu külmikus tagab iga riiuli
ühtlase jahutuse.
• Sisemine LED-valgustus valgustab igat nurka
• Eraldi nupud võimaldavad valida sobivaimad säilitustingimused

Toote omadused:

Tehnilised andmed:

Toote kirjeldus:

• Täisintegreeritav, uks-uksele paigaldus
•Sügavkülmiku mahutavus (neto): 61 l
•Jaheosa mahutavus (neto): 186 l
•Automaatne sulatus sügavkülmaosas
•Automaatne sulatus jahutusosas
•Külmikus on ventilaatoriga õhuringlus
ühtlase temperatuuri tagamiseks
•Kiire sügavkülmutuse funktsioon
•Puhkusefunktsioon vähendab
energiakulu pikema äraoleku ajal ning
väldib hallituse ning ebameeldiva lõhna
teket
•Märgutule ja helisignaaliga kõrge
temperatuuri alarm
•Visuaalne hoiatus ja helisignaal ukse
avanemise korral
•Elektrooniline temperatuuri
reguleerimine LCD ekraaniga
•Eraldi regulaatorid külmutus- ja
jahutusosale
•Külmiku riiulid: 3 täislaiuses + 1Flexi ,
täislaiuses klaasriiulid eesmise ja
tagumise viimistlusega
•Külmiku valgustus: 1, integreeritud
lakke, sisemine, LED, .
•Sügavkülmiku riiulid: 2, täislaiuses,
klaas
•Sügavkülmiku sahtlid: 3 täislaiuses ,
läbipaistev plastik
•Külmiku sahtlid: 2 kitsast , läbipaistev
plastik
•Ukse hingede asetus: parem,
muudetav
•Väga vaikne: ainult 39 dB

• Tootekujundus : Tootekujundus
•Värvus : valge
•Mõõtmed : Mõõtmed
•Integreerimismõõtmed KxLxS, mm : 1780x560x550
•Mõõtmed KxLxS, mm : 1769x556x549
•Mahutavus : Mahutavus
•Jaheosa kasulik maht, l : 186
•Sügavkülmiku kasulik maht, l : 61
•Tooteomadused : Tooteomadused
•Külmapidavus, h (2010/30/EC) : 23
•Külmutusvõimsus (kg/24h)(2010/30/EC) : 10
•Jahutustehnoloogia : Frost Free
•Kliimaklass (2010/30/EC) : SN-N-ST-T
•Müratase, dB(A) (2010/30/EC) : 39
•Energiatarbivus : Energiatarbivus
•Energiaklass (2010/30/EC) : A++
•Aastane energiakulu, kWh (2010/30/EC) : 226
•Võimsustarve, W : 140
•Pinge, V : 230-240
•Muu : Muu
•Toitejuhtme pikkus, m : 2.4
•Netokaal, kg : 61
•Tootekood : 925 516 038
•EAN-i kood : 7332543508914
•Product Partner Code : All Partn

Täisintegreeritav külmiksügavkülmik, mille
Twintech-süsteem
pakub toiduainete
hoiustamiseks vajalikku
optimaalset temperatuuri
ja niiskust, tagades puuja juurvilja pikema
säilimise. FrostFree.
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