
ERF4114AOW Chladnička

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.

Inteligentní systém FreeStore®: čerstvé potraviny
můžete umístit kamkoliv
Potraviny můžete skladovat v kterékoli části
chladničky. Inteligentní systém FreeStore®, který
zabezpečí rovnoměrnou distribuci chladného vzduchu
v chladničce, se postará i o to, že všechny potraviny
zůstanou dlouho čerstvé – bez ohledu na umístění.

Rychlé a zaručené chlazení chladničky pomocí
funkce nakupování
Funkce Nakupování rychle zchladí vaši chladničku po
delším otevření dvířek – např. když vybalujete týdenní
nákup.

Další benefity
Podívejte se do každého koutu chladničky s moderním LED osvětlením•

Stojan na láhve nabízí úsporné uložení pěti láhví•

Specifikace

Čistá kapacita chladícího prostoru: 387
(l)

•

Velmi tichá: 39 dB•
Automatické odmrazování chladící
přihrádky

•

Funkce Holiday pro minimalizaci
spotřeby a ochranu proti pachům a
plísním během dovolené

•

Funkce rychlého chlazení•
Elektronická kontrola teploty s LCD
displejem

•

Větrák pro stejnou teplotu v celé
chladničce

•

Zvukový a světelný alarm déle
otevřených/nedovřených dveří

•

Poličky chladničky: 4 plná šířka ,
Skleněné s lištou

•

Speciální police pro chlazení lahví.•
Držák vajec: 1 na 6 vajíček•
Šuplíky chladničky:•
Osvětlení chladničky: Ve stropě, Interní
LED

•

Barva / design chladničky: Bílá•
Umístění dveřních závěsů: Vpravo,
zaměnitelné doleva

•

Nožky: Nastavitelné, Zadní pevné
válečky

•

Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm):
1854 x 595 x 668

•

Technické specifikace

Instalace : Volně stojící spotřebič•
Rozměry (mm) : 1854x595x668•
Energetická třída : A++•
Ovládání : Elektronické dotykové•
Odhadovaná roční spotřeba (KWh) : 116•
Odmrazování chladničky : Automatické•
Barva : Bílá•
Délka kabelu (m) : 2.4•
Zavěšení dvířek : Vpravo, zaměnitelné doleva•
Hrubý objem chladničky (l) : 392•
Čistá kapacita chladícího prostoru (l) : 387•
Osvětlení chladničky : Ve stropě, Interní LED•
Napájecí napětí (V) : 230•
Požad. jištění (A) : 10•
Frekvence (Hz) : 50•
Výška (mm) : 1854•
Šířka (mm) : 595•
Hloubka (mm) : 668•
Hlučnost (dB(A)) : 39•
Čistá hmotnost (kg) : 61.556•
EAN kód produktu : 7332543455683•
Produktové číslo pro partnery : All Open•

Popis výrobku


