ERF4114AOX Refrigerator
En yüksek performanslı cihaz sayesinde düşük
enerjili soğuk depolama
A++ enerji verimliliği ile, bu cihaz düşük enerji tüketimi
ile muhteşem performansı bir araya getirir.

Intelligent FreeStore®: Her türlü taze yiyeceği
buzdolabında dilediğiniz yerde saklama özgürlüğü
Yiyecekleri buzdolabının dilediğiniz alanında saklayın.
Intelligent FreeStore® sistemi soğutulan havayı eşit
olarak dağıtacağı için yiyecekler ilk günkü tazeliğinde
uzun süre kalacaktır.

ShoppingMode ile hızlı ve garantili soğutma
ShoppingMode (Alışveriş Modu), kapı belirli bir süre örneğin haftalık alışveriş torbalarınızı yerleştirirken açık bırakıldıktan sonra buzdolabınızı hızlıca soğutur.

More Benefits :
• Mükemmel görünürlük için iç kısımda modern LED aydınlatma
• Bottle rack provides space-saving storage for five bottles
• Stainless-steel colour to complement your kitchen's design

Features :

Technical Specs :

• Soğutucu kapasitesi (net): 395 l
•Çok sessiz: Sadece 0 dB
•Soğutucu bölmede otomatik defrost
•Tatil fonksiyonu
•Yoğun soğutma fonksiyonu
•LCD göstergeli elektronik sıcaklık
kontrolü
•Dinamik hava soğutma
•Sesli ve ışıklı açık kapı alarmı
•Soğutucu rafları: 4 adet , Cam
•Şişe rafı
•Yumurtalık: 6 yumurta kapasiteli
•Buzdolabı çekmecesi/çekmeceleri: 2
adet tam boy çekmece
•Aydınlatma: Tavandan aydınlatma, İç
aydınlatma, LED
•Dış renk ve tasarım: Gümüş gövde ve
parmak izi tutmayan paslanmaz çelik
kapı
•Kapı bağlantı yönü: Sağ
(değiştirilebilen kapı yönü)
•Ürün ayakları: Ayarlanabilir ayaklar,
Sabit arka tekerlekler

• Enerji sınıfı : G
•Yıllık enerji tüketimi (kW/saat) : 0
•Dondurma kapasitesi (kg/gün) : 0
•Toplam net kapasite (l) : 395
•Mobilya ölçüleri Y x G x D (mm) : •Ürün ölçüleri Y x G x D (mm) : 1854x595x668
•Depth with open door : 0
•Width with open door : 0
•Renk : Gümüş gövde ve parmak izi tutmayan paslanmaz çelik
kapı
•Bağlantı yükü (W) : 80
•Voltaj (V) : 230
•Kablo uzunluğu (m) : 2,4
•Renk : Parmak izi engelleyici Inox
•Ambalajlı Ölçüler Y X G X D (mm) : 1900x635x700
•Brüt ağırlık : 64
•Product Partner Code : All Open

Product Description :

