EUN1100FOW Mraznička
Funkce rychlého zmrazení ochrání potraviny.
Funkce rychlého zmrazení vzhled a vůni jidla, ale také
ochrání i vitamíny v něm uložené.

Teplotní alarm.
Pokud vnitřní teplota stoupá, varuje vás alarm a zapne
se výstražné světlo. Můžete tedy vklidu odpočívat a
vaše jídlo bude mimo ohrožení.

Vaše mražené potraviny budou daleko
přístupnější
Tyto zásuvky mají průhlednou přední část, díky které
jdou rychle vyhledat specifické potraviny. A, když
potřebujete zásuvku přemístit jinam, má ergonomická
držadla.

Specifikace

Technické specifikace

Popis výrobku

• K plné integraci do vestavné kuchyně
•Čistá kapacita mrazícího prostoru: 95
(l)
•Odmrazování mrazáku: manuální
•Umístění dveřních pantů: Vpravo,
zaměnitelné doleva
•Poličky mrazáku: 4 - plná šířka ,
průhledný plast
•Funkce rychlého zmrazení rychle
zmrazí potraviny a zachová jejich chuť i
vitamíny
•Vizuální a akustický signál vysoké
teploty
•Funkce rychlého zmrazení s
automatickým návratem k normálu
•Velmi tichý: pouze 40 dB
•Nožky : Nastavitelné
•Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 815
x 560 x 550
•Vestavné rozměry (mm): 820 x 600 x
550

• Instalace : BI UC Slide Door
•Rozměry (mm) : 815x560x550
•Energetická třída : A+
•Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) : 820x600x550
•Frekvence (Hz) : 50
•Odhadovaná roční spotřeba (KWh) : 198
•Nejnižší teplota okolí (°C) : 10
•Délka kabelu (m) : 1.8
•Napájecí napětí (V) : 230-240
•Příkon (W) : 120
•Ovládání : Elektronické
•Technologie zchlazování : Statická
•Odmrazování mrazničky : Ruční
•Výška (mm) : 815
•Šířka (mm) : 560
•Hloubka (mm) : 550
•Akumulační doba (h) : 18
•Zmrazovací kapacita (kg/24h) : 18
•Hlučnost (dB(A)) : 40
•Hrubý objem mrazáku (l) : 105
•Čistý objem mrazáku (l) : 95
•Čistá hmotnost (kg) : 31.2
•Barva : Bílá
•Zavěšení dvířek : Vpravo, zaměnitelné doleva
•Zásuvky mrazáku - počet : 4 - plná šířka
•Chladivo : R600a
•EAN kód produktu : 7332543175543
•Produktové číslo pro partnery : All Open

Funkce rychlého
zmrazení. Teplotní
alarm. Průhledné
ergonomické zásuvky.
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