
EN3601MOX Chladnička kombinovaná s mrazákem

Skladování v chladu s nízkou spotřebou energie u
spotřebiče se špičkovým výkonem
S třídou energetické účinnosti A++ v sobě tento
spotřebič kombinuje skvělý výkon a velmi nízkou
spotřebu energie.

Flexibilita při ukládání čerstvých potravin

Zde neexistují žádná pravidla skladování čerstvých
potravin. Organizujte vše tou nejlepší cestou díky
těmto dvěma šuplíkům na zeleninu s poloviční šířkou.

Podívejte do každého rohu vaší ledničky díky
modernímu LED osvětlení
Díky moderní LED technologii máte obsah chladničky
stále výborně pod kontrolou. Tento energeticky
úsporný osvětlovací systém umožňuje vynikající
viditelnost.

Další benefity
Stojan na láhve nabízí úsporné uložení pěti láhví•

Dveře z nerezavějící oceli s úpravou proti otiskům prstů REAL se snadno čistí•

Specifikace

Čistá kapacita mrazáku : 109 (l)•
Čistá kapacita chladničky : 220 (l)•
Velmi tichá: jen 40 dB•
Automatické odmrazování•
Osvětlení chladničky: Integrated to
controls

•

Poličky chladničky: 2 plná šířka ,
Skleněné s lištou

•

Poličky mrazáku: 2, Skleněné•
Zásuvky mrazáku: 2 - plná šířka, 1
poloviční hloubka , průhledný plast

•

Šuplíky chladničky: 2 Poloviční šíře ,
extra hluboké, průhledný plast, extra
vysoké, průhledný plast

•

Speciální držák pro stabilní uložení
lahví v dveřní přihrádce

•

Umístění dveřních zámků: Vpravo,
zaměnitelné doleva

•

Nastavitelné nožičky pro větší stabilitu•
Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm):
1845 x 595 x 647

•

Technické specifikace

Instalace : Volně stojící spotřebič•
Rozměry (mm) : 1845x595x647•
Energetická třída : A++•
Odhadovaná roční spotřeba (KWh) : 239•
Ovládání : Mechanické•
Čistý objem chladničky/mrazničky (l) : 220/109•
Hrubý objem chladničky/mrazničky (l) : 223/109•
Barva : Šedá a nerezové dveře s ochranou proti otiskům•
Osvětlení chladničky : Integrated to controls•
Zavěšení dvířek : Vpravo, zaměnitelné doleva•
Technologie zchlazování : Statická low frost•
Odmrazování mrazničky : Ruční•
Odmrazování chladničky : Automatické•
Počet termostatů : 1•
Akumulační doba (h) : 20•
Zmrazovací kapacita (kg/24h) : 4•
Hlučnost (dB(A)) : 40•
Typ držadla : Bluefire large plastic symmetric•
Délka kabelu (m) : 2.4•
Napájecí napětí (V) : 230•
EAN kód produktu : 7332543312849•
Produktové číslo pro partnery : All Open•
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