ENN3101AOW Combine frigorifice cu congelator jos
Mai mult spaţiu cu o combină frigorifică
SpacePlus®
Combina frigorifică SpacePlus® vă oferă cea mai
mare capacitate internă pentru un aparat cu
dimensiuni standard, astfel încât să stocaţi uşor toate
cumpărăturile dumneavoastră.

În acest frigider, aveţi spaţiu pentru toate fructele
şi legumele
Sertarul pentru legume şi fructe al acestui frigider este
simplu de organizat şi uşor de accesat. Indiferent ce
aveţi în meniu, puteţi depozita toate ingredientele
proaspete în noul sertar SpacePlus® pentru legume.

Un nou design al raftului pentru a elimina
restricţiile la despozitarea alimentelor
Graţie noului design al rafturilor de sticlă aveţi mai
spaţiu atât pe laţime cât şi în adâncime. Dispuneţi de
mai multă flexibilitate de organizare şi mai puţine
restricţii.

Beneficii :

Specificatii tehnice :

Descrierea produsului

• Combina frigorifica
•Uşă glisantă pentru integrare completă
•Capacitate netă a congelatorului: 73 l
•Capacitate netă a frigiderului: 219 l
•Extrem de silenţios: doar 36 dB
•Dezgheţare automată a frigiderului
•Lumină frigider: 1, Interior, Bec LED
•Rafturi frigider: 4 Latime normala ,
Sticla, dimensiune normala cu margine
de protiectie in fata si in spate
•Sertare congelator: 3 Latime normala ,
Plastic transparent
•Sertare speciale frigider: 1 Sertar care
se trage, transparent
•Suporturi ouă: 1 pentru 6 oua
•Amplasare balamale uşă: Dreapta sau
reversibil
•Control mecanic al temperaturii
•Alte caracteristici interne ale
congelatorului: Racletă gheaţă

• Eficienta energetica : A+
•Consum anual energie (kwh) : 303
•Capacitate totala neta (l) : 292
•Capacitate neta frigider (l) : 219
•Capacitate neta congelator (l) : 73
•Tehnologie de racire congelator : Static
•Capacitate congelare (kg/24h) : 4
•Autonomie (h) : 20
•Clasa climatica : SN-N-ST-T
•Eticheta ecologica UE : Fara
•Nivel acustic in dB(A) : 36
•Mod de instalare : Incorporabil
•Culoare : Alb
•Dimensiuni IxLxA (mm) : 1842x540x552
•Dimensiuni spatiu incastrare IxLxA (mm) : 1850x560x550
•Greutate neta (kg) : 61
•Lungime cablu alimentare : 2.4
•Tensiune (V) : 230-240
•Frecventa : 50
•Model : ENN3101AOW
•PNC : 925581013
•EAN : 7332543465347

Combină frigorifică
incorporabilă cu
capacitate netă
superioară, putând
depozita toate
alimentele proaspete de
pe lista dvs. În plus,
rafturile din sticlă pot fi
rearanjate în funcţie de
nevoile dvs.
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