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FUNKCE

Super Freeze Režim Eco Alarm otevřených dveří

Twisted Ice Maker Touch Control

Barva: ČERNÉ SKLO Energetická třída: E Šířka: 70 cm Osvětlení: LED VR-FB492-2H0B

U spotřebičů značky Vestfrost, dbáme nejen na 
bezpečnost uchovávaných potravin, ale také o Vaše 

zdraví, komfort používání a rozpočet domácnosti. Všechna 
řešení jsou součástí minimalistického, moderního designu.

Filtr Maxi Fresh, absorbuje ethylen, který se uvolňuje při dozrávání, 
některých druhů zeleniny a ovoce. Vaše ostatní, skladované potraviny,  

tak zůstanou déle čerstvé.

Technologie je založena na speciálním modulu s LED diodou UV-C a 
uhlíkovým filtrem, umístěným v horní části chladničky. Dezinfekční UV-C 

dioda, díky záření, účinně neutralizuje, až 99,9% bakterií, virů a plísní. 
Vestavěný uhlíkový filtr se stará o zachycení nepříjemných pachů.

Beznámrazová, cirkulační technologie, umožňuje rovnoměrné chlazení 
a mrazení potravin. Díky odděleným okruhům v chladničce a mrazničce, 

nedochází k míchání vzduchu a předchází přenosu zápachu.

 Dvojitý, rotační výrobník, kostek ledu  
– až 384 kostek za den. 

VOLNĚ STOJÍCÍ
Kombinovaná chladnička

More than Cooling



VR-FB492-2H0B

2019/2016

137 L 344 L

ABCD

41dB

287 kWh/annum

VR-FB492-2H0B
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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Čistý objem 481 l

Čistý objem chladničky 344 l

Čistý objem mrazničky 137 l

Mrazící kapacita kg/24h 9

Hlučnost 41 dB

Roční spotřeba energie 287 kWh

Chladící médium R600a

Rozsah teplot  
v chladících oddílech +8°C, +6°C, +5°C, +4°C, +2°C

Rozsah teplot  
v mrazících oddílech -16°C, -18°C, -20°C, -22°C, -24°C

EAN 5901138701973

VÝBAVA

Police na lahve s vínem 4 dveřní police

Oddíl na 0 °C 3 mrazící zásuvky

Skládací, teleskopická, 
 skleněná police - vShelf 4 skleněné police v chladničce

Zásuvka s regulací vlhkosti Přenosný držák na víno

Přihrádka na vejce Dveřní police

Skleněné police, dveřní police a zásuvky s nerezovými prvky

ROZMĚRY

Výška: 1920 mm Šířka: 700 mm Hloubka: 722 mm

Twisted Ice Maker

VOLNĚ STOJÍCÍ
Kombinovaná chladnička

LED osvětlení  
po stranách

Zásuvka s regulací  
vlhkosti

Zásuvky s inox doplňky


