
Přehledná organizace potravin se zásuvkou ExtraZone
Díky zásuvce ExtraZone si můžete své potraviny uložit přehledně a logicky 
tak, aby ty správné byly vždy po ruce.

Vždy svěží chladnička s technologií CleanAir
Užijte si svěže vonící chladničku díky technologii CleanAir. Náš uhlíkový filtr 
neutralizuje nepříjemné zápachy a chrání přirozené aroma vašich potravin.

Snadná obsluha s elektronickým dotykovým 
ovládáním
Elektronické dotykové ovládání nabízí snadný přístup k 
nastavení teploty a k funkcím chladničky pro 
jednoduchou regulaci podle vašich potřeb. Naprostá a 
přehledná kontrola na dotyk.

Zásuvka s regulací vlhkosti pro čerstvou zeleninu
V naší zásuvce s regulací vlhkosti vydrží zelenina déle 
čerstvá a chutná. Kontrolou vlhkosti vzduchu vytváří ty 
nejlepší podmínky pro skladování. Uzavřené ventilační 
otvory jsou ideální pro bylinky a zeleninu.

Stálá teplota s technologií DynamicAir
Technologie DynamicAir udržuje stabilní teplotu uvnitř 
vaší chladničky. Funguje na základě cirkulace 
chladného vzduchu, který chrání vaše potraviny i při 
otevření dveří.

Stabilní teplota s DynamicAir
Technologie DynamicAir se stará o to, aby v chladničce panovala ideální 
teplota. Rovnoměrná cirkulace vlhkosti a vzduchu uchovává uložené potraviny 
perfektně čerstvé po delší dobu, ať už jsou uloženy v chladničce vpředu, 
vzadu, nahoře, nebo dole.

Specifikace a benefity

• Pro plnou integraci k montáži pevných dveří.
• Čistá kapacita chladícího prostoru: 310 (l)
• Extrémně tichá: 35 dB
• Automatické odmrazování chladící přihrádky
• Funkce Holiday pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním 
během dovolené
• Funkce rychlého chlazení
• Větrák pro stejnou teplotu v celé chladničce
• Zvukový a světelný alarm déle otevřených/nedovřených dveří
• Poličky chladničky: 3 plná šířka, 1 Flexi polička, sklo s obrubou vpředu a 
vzadu.
• Držák vajec: 2 na 6 vajíček
• Osvětlení chladničky: 1, Interní LED
• Barva / design chladničky: Bílá
• Umístění dveřních závěsů: Vpravo, zaměnitelné doleva
• 1780 mm vestavná výška
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 1769 x 556 x 549
• Vestavné rozměry (mm): 1780 x 560 x 550
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Instalace Vestavná
Rozměry (mm) 1769x556x549
Energetická třída A++
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 1780x560x550
Ovládání Elektronické dotykové
Odhadovaná roční spotřeba (KWh) 114
Odmrazování chladničky Automatické
Barva Bílá
Délka kabelu (m) 2.4
Zavěšení dvířek Vpravo, zaměnitelné doleva
Hrubý objem chladničky (l) 314
Čistá kapacita chladícího prostoru (l) 310
Osvětlení chladničky 1, Interní LED
Napájecí napětí (V) 230-240
Frekvence (Hz) 50
Výška (mm) 1769
Šířka (mm) 556
Hloubka (mm) 549
Hlučnost (dB(A)) 35
Hmotnost (kg) 55
EAN kód produktu 7332543730544
Produktové číslo pro partnery All Open

Technická specifikace
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