
Prostor bez kompromisů s MaxiBox
Speciálně navržená zásuvka MaxiBox v této mrazničce 
nabízí skvělý úložný prostor i pro ty největší 
ingredience. Prostor je tak snadné organizovat a bez 
omezení uchovávat vše, co je potřeba.

Uchovejte kvalitu potravin s FastFreeze
Funkce FastFreeze rychle zmrazí čerstvé potraviny, 
aby se lépe uchovaly všechny vitamíny, textura, chutě 
a nutriční hodnoty.

Spousta místa pro nákupy díky OptiSpace
Tato prostorná chladnička je díky množství úložných 
možností ve dveřích i mezi policemi skvělá i pro 
rodinné nákupy. Pokud kdykoliv zjistíte, že vám 
dochází místo, zásuvku na zeleninu a chladicí boxy lze 
snadno vyjmout.

Mnoho úložných možností s OptiSpace
V chladničce OptiSpace vždy najdete místo pro své nákupy. Variabilita 
prostoru zjednodušuje ukládání i větších položek. Pokud potřebujete ještě více 
místa, zásuvky můžete jednoduše vyjmout.

Specifikace a benefity

• Čistá kapacita mrazícího prostoru: 245 (l)
• Mechanické ovládání teploty
• Odmrazování mrazáku: manuální
• Umístění dveřních pantů: Vlevo, zaměnitelné
• Poličky mrazáku: 1 - plná šířka, 3 Maxi, 1 poloviční hloubka, průhledný plast 
• Počet přihrádek s odklápěcími dvířky: 2, Průhledný plast
• Světelný varovný signál vysoké teploty
• Funkce rychlého zmrazení
• Velmi tichý: pouze 40 dB
• Nožky : Nastavitelné, Přední, Zadní pevné válečky
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 1860 x 595 x 635
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Doporučené nastavení teploty pro 
optimalizované uchovávání potravin 
(°C)
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Celkový objem (lit.) 276
Klimatická třída SN-N-ST-T
Roční spotřeba energie (kWh/rok) 281
Třída energetické účinnosti F
Emisní třída hluku šířeného vzduchem C
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem v dB(A) re 1pW 40

Mrazící výkon (kg/24h) 16.5
Maximální teplota okolí, pro kterou je 
spotřebič vhodný (°C) 43

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

11.7

Objem prostoru označeného čtyřmi 
hvězdičkami (lit.) 275.6

Typ spotřebiče Volně stojící spotřebič
Rozměry (mm) 1860x595x635
Frekvence (Hz) 50
Délka přívodního kabelu (m) 2.4
Napájecí napětí (V) 230

Ovládání Mechanické
Technologie chlazení Statická
Odmrazování mrazničky Ruční
Výška (mm) 1860
Šířka (mm) 595
Hloubka (mm) 635
Hrubý objem mrazáku (l) 280
Hmotnost (kg) 63.11
Zavěšení dvířek Vlevo, zaměnitelné

Zásuvky mrazáku - počet 1 - plná šířka, 3 Maxi, 1 poloviční 
hloubka

Odklápěcí dvířka mrazáku 2, Průhledný plast
Chladivo R600a
EAN kód produktu 7332543723423

Technická specifikace
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