
Spolehlivé police s bezpečnostním sklem
Silné police uvnitř této chladničky jsou vyrobeny z bezpečnostního skla, které 
je známo pro svou odolnost. A pokud dojde k náhodným rozlitím, lze jej 
snadno utřít vlhkým hadrem. 

Prvotřídní LED osvětlení chladničky
Užívejte si výjimečný přehled s vnitřním LED osvětlením. Diskrétní, 
energeticky úsporné žárovky jasně osvítí celý prostor a mají desetkrát menší 
spotřebu energie než standardní osvětlení.

Stabilní teplota díky technologii DynamicAir 
DynamicAir zajišťuje udržování stabilní teploty uvnitř 
vaší chladničky. Funguje na základě cirkulace 
chladného vzduchu, který chrání vaše potraviny před 
ohřátím i při otevření dveří.

Zvolte nastavení chladničky pomocí elektronického 
ovládání
Elektronické ovládání vám umožňuje upravit teplotu 
uvnitř chladničky jedním dotykem. Nastavená teplota se 
zobrazí na LCD displeji. 

Ochrana potravin s technologií TwinTech® No Frost
Inteligentní systém chlazení TwinTech® No Frost 
zabraňuje tvorbě námrazy a zároveň udržuje v 
chladničce správnou vlhkost, která prodlužuje čerstvost 
potravin a snižuje ztrátu jejich hmotnosti o 60 %. 

Čerstvé a zdravé potraviny s technologií TwinTech® No Frost
Chladnička s mrazničkou TwinTech® No Frost chrání kvalitu potravin. 
Inteligentní technologie se dvěma nezávislými chladicími systémy. V 
mrazničce se netvoří námraza a zároveň je udržována ideální vlhkost v 
chladničce, což brání vysychání jídla. O 60 % méně ztráty hmotnosti vašich 
potravin.

Specifikace a benefity

• Čistá kapacita mrazáku : 91 (l)
• Čistá kapacita chladničky : 220 (l)
• Hlučnost: 43 dB
• Automatické rozmrazování mrazící přihrádky - TwinTech NoFrost
• Automatické odmrazování
• Ventilátor pro cirkulaci vzduchu zajišťuje rovnoměrnou teplotu
• Funkce rychlého chlazení zajišťuje rychlé dosažení požadované teploty
• Funkce rychlého zmrazení
• Osvětlení chladničky: Integrated to controls, Interní LED
• 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): 1850 x 595 x 647
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Typ spotřebiče Volně stojící spotřebič
Rozměry (mm) 1850x595x647
Ovládání Elektronické dotykové
Čistý objem chladničky/mrazničky (l) 220/91
Hrubý objem chladničky/mrazničky (l) 223/109
Barva Bílá
Osvětlení chladničky Integrated to controls, Interní LED
Zavěšení dvířek Vpravo, zaměnitelné doleva
Technologie chlazení NoFrost
Odmrazování mrazničky Automatické
Odmrazování chladničky Automatické
Počet termostatů 1
Typ držadla Asymetric plastic, Bluefire large plastic
Délka přívodního kabelu (m) 2.4
Napájecí napětí (V) 230
Příkon (W) 120
EAN kód produktu 7332543749980
Klimatická třída SN-N-ST-T
Objem prostoru označeného čtyřmi 
hvězdičkami (lit.) 92.7

Třída energetické účinnosti F
Roční spotřeba energie (kWh/rok) 304

Celkový objem (lit.) 313
Akumulační doba - doba po kterou se 
při výpadku provozu udrží dostatečně 
nízká teplota aby nedošlo k tání (h)

12.2

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

Mrazící výkon (kg/24h) 4.6
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem v dB(A) re 1pW 43

Emisní třída hluku šířeného vzduchem D
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