
ENN2803COW Chladnička kombinovaná s mrazákem

Regulace vlhkosti prodlužuje čerstvost ovoce a
zeleniny
Skladujte zeleninu v naší zásuvce s regulací vlhkosti a
uživejte si čerstvou chuť po delší dobu. Správná
úroveň vlhkosti vytváří ty nejlepší podmínky k
uchovávání potravin. Uzavřené ventilační otvory jsou
ideální pro bylinky a listovou zeleninu, otevřené zase

Snadná obsluha s elektronickým dotykovým
ovládáním
"Elektronické dotykové ovládání nabízí snadný přístup
k nastavení chladničky s mrazničkou a jejich funkcím,
abyste mohli snadno měnit teplotu podle vašich
potřeb. Ovládání na dotyk vašich prstů.

Další benefity
FastFreeze uchovává ve vašich potravinách chuť, texturu a dokonce i
vitamíny.

•

Police FlexiShelf se napůl zatáhne pro celkovou úložnou flexibilitu.•

Specifikace

Určeno k plné vestavbě se spřaženými
dveřmi

•

Čistá kapacita mrazáku : 72 (l)•
Čistá kapacita chladničky : 192 (l)•
Extrémně tichá: jen 35 dB•
Automatické odmrazování•
Funkce rychlého chlazení zajišťuje
rychlé dosažení požadované teploty

•

Funkce rychlého zmrazení•
Funkce Dovolená pro minimalizaci
spotřeby během Vaší delší
nepřítomnosti zabraňuje vytváření
plísní a pachů

•

Zvukový a vizuální alarm vysoké
teploty

•

Výstražný vizuální a zvukový signál
otevřených dveří

•

Elektronická kontrola teploty s LCD
displejem

•

Elektronická kontrola teploty•
Možnost odděleného ovládání prostoru
mrazničky i chladničky díky technologii
dvou termostatů

•

Osvětlení chladničky: 1, Interní LED,
Po straně

•

Poličky chladničky: 3 plná šířka, 1 Flexi
polička , sklo s obrubou vpředu a
vzadu.

•

Poličky mrazáku: 2, Široké, Skleněné•
Zásuvky mrazáku: 3 plná šířka ,
průhledný plast

•

Šuplíky chladničky: 2 Poloviční šíře ,
průhledný plast

•

Technické specifikace

Instalace : Vestavná se spřaženými dveřmi•
Rozměry (mm) : 1772x540x549•
Energetická třída : A+•
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) : 1780x560x550•
Odhadovaná roční spotřeba (KWh) : 290•
Ovládání : Elektronické dotykové•
Čistý objem chladničky/mrazničky (l) : 192/72•
Hrubý objem chladničky/mrazničky (l) : 197/73•
Barva : Bílá•
Osvětlení chladničky : 1, Interní LED, Po straně•
Zavěšení dvířek : Vpravo, zaměnitelné doleva•
Technologie zchlazování : LowFrost•
Odmrazování mrazničky : Ruční•
Odmrazování chladničky : Automatické•
Počet termostatů : 2•
Akumulační doba (h) : 22•
Zmrazovací kapacita (kg/24h) : 12•
Hlučnost (dB(A)) : 35•
Délka kabelu (m) : 2.4•
Napájecí napětí (V) : 230-240•
Příkon (W) : 140•
EAN kód produktu : 7332543249442•
Produktové číslo pro partnery : All Open•

Popis výrobku

Kombinovaná
chladnička s
mrazničkou, Ovládání:
Elektronické LCD,
Odmrazování
mrazničky: Manuální,
Počet kompresorů: 1 +
ventil, Hlučnost (dB(A)):
35, Energetická třída:
A+, Spotřeba el.energie
(W/h): 0.811,
Odhadovaná roční
spotřeba (KWh): 295
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