
Nastavení na dosah vašich prstů. Díky elektronickému duálnímu 
dotykovému ovládání
Díky elektronickému dvojitému dotykovému ovládání nemusíte nikdy hádat, co 
se děje v lednici. Můžete snadno ovládat a přesně nastavovat různé funkce 
ledničky i mrazničky jediným dotykem.

Regulace vlhkosti pro čerstvé potraviny
Užívejte si vžy chutné a čerstvé potraviny z naší zásuvky s regulací vlhkosti. 
Díky kontrole vlhkosti vzduchu vytváří ty nejlepší podmínky k uchovávání 
potravin. Uzavřené ventilační otvory jsou například ideální pro bylinky a 
zeleninu.

Vždy maximální chuť díky MultiFlow
Potraviny se nejlépe uchovávají s funkcí MultiFlow. 
Tato technologie udržuje uvnitř chladničky stabilní 
teplotu a tím brání vysychání všech vašich ingrediencí. 
Také vytváří prostředí, které uchová potraviny čerstvé 
do vašeho dalšího nákupu.

Stylová a elegantní plochá dvířka
Prvotřídní vzhled této chladničky dokonale doplní 
moderní kuchyň. Díky jednoduchým liniím a zcela 
plochému designu splyne s vašimi ostatními 
kuchyňskými spotřebiči a pracovními plochami. 
Zapuštěná madla jsou skrytá na spodní straně dveří, 
čímž podtrhují elegantní vzhled.

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 : 94 (l)
• Čistá kapacita chladničky : 266 (l)
• Hlučnost: 42 dB
• Automatické rozmrazování mrazící přihrádky - TwinTech NoFrost
• Automatické odmrazování
• Funkce rychlého chlazení zajišťuje rychlé dosažení požadované teploty
• Funkce rychlého zmrazení
• Oddělené ovládání mrazící a chladící části
• Osvětlení chladničky: Vrchní panel LED
• Poličky chladničky: 4 plná šířka, Skleněné s lištou
• Zásuvky mrazáku: 2 - plná šířka, 1 poloviční hloubka, průhledný plast
• Šuplíky chladničky: 1 plná šířka, průhledný plast
• Umístění dveřních zámků: Vpravo, zaměnitelné doleva
• Nastavitelné nožičky pro větší stabilitu
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 2010 x 595 x 650
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Instalace Volně stojící spotřebič
Rozměry (mm) 2010x595x650
Ovládání Vestel Internal
Čistý objem chladničky/mrazničky (l) 266/94
Hrubý objem chladničky/mrazničky (l) 275/104

Barva Šedá s nerezovým vzhledem a 
ochranou proti otiskům

Osvětlení chladničky Vrchní panel LED
Zavěšení dvířek Vpravo, zaměnitelné doleva
Technologie chlazení NoFrost
Odmrazování mrazničky Automatické
Odmrazování chladničky Automatické
Počet termostatů 2
Typ držadla Pocket
Délka kabelu (m) 2.5
Napájecí napětí (V) 220-240
Příkon (W) 162
EAN kód produktu 7332543729913
Klimatická třída SN-N-ST-T
Objem prostoru označeného čtyřmi 
hvězdičkami (lit.) 100.6

Třída energetické účinnosti F
Roční spotřeba energie (kWh/rok) 313

Celkový objem (lit.) 366
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)

10

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

Mrazící výkon (kg/24h) 8
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem v dB(A) re 1pW 42

Emisní třída hluku šířeného vzduchem D
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