
Prvotřídní LED osvětlení
Integrované LED osvětlení poskytuje vynikající osvětlení mrazničky. Diskrétní 
a energeticky úsporné svítidlo rozptyluje jasné světlo po celém vnitřním 
prostoru, a přitom spotřebuje 10x méně energie než běžné žárovky. 

Tichá, efektivní a s invertorovým motorem
Invertorový motor (kompresor) udržuje stabilní teplotu 
při úspornější spotřebě energie a nižší hladině hluku. 
Na rozdíl od standardních motorů nepřetržitě 
přizpůsobuje výkon a provozní rychlost tak, aby dosáhl 
větší efektivity. 

Elektronické ovládání
Elektronické ovládání vám umožní nastavit vnitřní 
teplotu mrazničky a přesné informace se zobrazují na 
LCD displeji.

Méně odmrazování díky LowFrost
Integrovaná technologie LowFrost udržuje teplotu uvnitř 
mrazničky tak, aby minimalizovala hromadění námrazy 
a ledu, a to znamená lepší výkon a méně práce s 
údržbou.

Mrazení se systémem LowFrost
Tato truhlicová mraznička se systémem LowFrost snižuje tvorbu námrazy až o 
80 %. 

Specifikace a benefity

• Kontrolní panel s LCD.
• Způsob ovládání: Homa Elect
• Technologie Low frost proti namrzání.
• Vnitřní osvětlení
• Vybavení koši: 2 drátěné bílé
• Nožičky / kolečka: 4 kolečka
• Uzamykatelné víko
• Skrytý štítový kondenzátor - úspora místa
• Odtokový systém pro odmrazování
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 845 x 960 x 700
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Rozměry (mm) 845x960x700
Technologie chlazení Statická
Ovládání Homa Elect
Hrubý objem mrazáku (l) 254
Výška (mm) 845
Šířka (mm) 960
Hloubka (mm) 700
Délka kabelu (m) 2
Napájecí napětí (V) 220-240
Příkon (W) 140
Frekvence (Hz) 50
Chladivo R600a
EAN kód produktu 7332543721658
Produktové číslo pro partnery All Open
Klimatická třída SN-N-ST-T
Objem prostoru označeného čtyřmi 
hvězdičkami (lit.) 254

Třída energetické účinnosti F
Roční spotřeba energie (kWh/rok) 272
Celkový objem (lit.) 254
Doporučené nastavení teploty pro 
optimalizované uchovávání potravin 
(°C)

-18

Akumulační doba - doba po kterou se 
při výpadku provozu udrží dostatečně 
nízká teplota aby nedošlo k tání (h)

32

Maximální teplota okolí, pro kterou je 
spotřebič vhodný (°C) 43

Mrazící výkon (kg/24h) 12
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem v dB(A) re 1pW 42

Emisní třída hluku šířeného vzduchem D

Technická specifikace
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