
Elektronické ovládání Dual Touch. Přesné nastavení pouhým dotykem
Převezměte plnou kontrolu nad každou funkcí chladničky pomocí 
elektronického ovládání Dual Touch. Panel a LED displej nabízí snadný 
přístup k nastavení teploty a dalším funkcím. Využijte přesného nastavení pro 
jedinečné uchovávání potravin.

Prémiový design. Pro kvalitní kuchyně
Elegantní a moderní design ledničky dodá vaší kuchyni moderní vzhled. 
Elegantní, prvotřídní, minimalistický design plochých dveří a kvalita materiálů z 
této ledničky učiní nový vrchol vaší kuchyně.

Ochrana potravin s technologií TwinTech® No Frost 
TwinTech® No Frost chladnička s mrazničkou chrání 
chuť potravin. Vyspělá technologie kombinuje dva 
oddělené chladicí systémy. Díky tomu se v mrazničce 
netvoří námraza a v chladničce je udržována optimální 
vhkost. Výsledkem je o 60 % menší ztráta vody a 
potraviny tak zůstanou déle šťavnaté a čerstvé.

Stabilní teploty s MultiFlow
MultiFlow chrání kvalitu potravin tím, že udržuje stabilní 
teplotu a vlhkost v celé chladničce. Vícero vzduchových 
kanálů umožňuje aktivní oběh studeného vzduchu, 
který dosáhne do všech koutů.

Objem chladničky na nové úrovni - MultiSpace
Inovativní chladnička s mrazničkou MultiSpace nabízí 
více úložné kapacity díky své mimořádné výšce. Je 
vyšší než standardní spotřebiče a využívá všechen 
prostor v horní části. Důmyslná prostorová řešení a 
upravitelný vnitřek vám nabízí více způsobů ukládání 
ingrediencí.

Objem chladničky na nové úrovni
Chladnička s mrazničkou MultiSpace je ve své horní části opatřena dalším 
úložným prostorem a nabízí tak větší objem než spotřebiče standardního 
provedení. A díky upravitelnému vnitřku představuje tato chladnička 
nejuniverzálnější způsob uchovávání potravin.

Specifikace a benefity

• Čistá kapacita mrazáku : 128 (l)
• Čistá kapacita chladničky : 309 (l)
• Čistá kapacita nulové zóny 0°C: 24 l
• Hlučnost: 43 dB
• Automatické rozmrazování mrazící přihrádky - TwinTech NoFrost
• Automatické odmrazování
• Výdejník ledu Twist & Serve 
• Funkce Coolmatic - rychlé zchlazení potravin
• Mraznička s funkcí Frostmatic - rychlé zmrazení 
• Funkce Dovolená pro minimalizaci spotřeby během Vaší delší nepřítomnosti 
zabraňuje vytváření plísní a pachů
• Zvukový a vizuální alarm vysoké teploty
• Oddělené ovládání mrazící a chladící části
• Osvětlení chladničky: Vrchní panel LED
• Umístění dveřních zámků: Vpravo, zaměnitelné doleva
• Nastavitelné nožičky pro větší stabilitu
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 1920 x 700 x 712
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Maximální teplota okolí, pro kterou je 
spotřebič vhodný (°C) 43

Celkový objem (lit.) 481
Doporučené nastavení teploty pro 
optimalizované uchovávání potravin 
(°C)

-18

Roční spotřeba energie (kWh/rok) 287
Třída energetické účinnosti E
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem v dB(A) re 1pW 43

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

13.5

Mrazící výkon (kg/24h) 8
Klimatická třída SN-N-ST-T
Instalace Volně stojící spotřebič
Rozměry (mm) 1920x700x712
Ovládání Vestel Door
Čistý objem chladničky/mrazničky (l) 309/128
Hrubý objem chladničky/mrazničky (l) 331/155
Barva Black Stainless Steel + Dark Grey
Osvětlení chladničky Vrchní panel LED

Zavěšení dvířek Vpravo, zaměnitelné doleva
Technologie zchlazování NoFrost
Odmrazování mrazničky Automatické
Odmrazování chladničky Automatické
Počet termostatů 2
Emisní třída hluku šířeného vzduchem D
Typ držadla Pocket
Délka přívodního kabelu (m) 2.5
Napájecí napětí (V) 220-240
EAN kód produktu 7332543729890

Technická specifikace
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