
Chladnička zcela pod kontrolou
Výstraha otevřených dveří vás včas upozorní, pokud zůstanou dveře 
chladničky příliš dlouho otevřené (např. při nesprávném zavření). Poskytuje 
vám tak větší kontrolu nad skladovacími podmínkami vašich potravin.

LED osvětlení pro dokonalý přehled 
Vnitřní LED osvětlení vydává měkké diskrétní světlo, které rovnoměrně ozáří 
celý vnitřní prostor. LED žárovky jsou navíc menší a energeticky úspornější 
než standardní žárovky, a představují tedy přijatelnější volbu.

Stabilní teploty s technologií MultiFlow
Technologie MultiFlow chrání kvalitu potravin tím, že 
udržuje stabilní teplotu a vlhkost uvnitř celé chladničky. 
Umožňuje aktivní oběh studeného vzduchu, který 
dosáhne do všech koutů.

Chladnička bez zápachu s filtrem CleanAir
Filtr CleanAir díky své speciální struktuře z aktivního 
uhlí absorbuje nepříjemné pachy v chladničce. Tím 
chrání přirozenou chuť a vůni všech vašich potravin.

Dokonalá ochrana potravin v přihrádce LongFresh
Přihrádka LongFresh je ideální zónou pro uchování 
čerstvých potravin. S konstantní teplotou 0 °C, která je 
nižší než v prostoru chladničky, vytváří optimální 
skladovací podmínky pro ryby, maso, ovoce nebo 
zeleninu. Možnost regulace vlhkosti zároveň zabraňuje 
vysychání potravin. 

Nulová zóna LongFresh. Maximální péče o čerstvé potraviny
Speciální oddělená přihrádka LongFresh vytváří ty nejlepší podmínky pro 
skladování čerstvých potravin. Díky konstantní teplotě 0 °C je ideální pro 
maso, ryby, ovoce nebo zeleninu.

Specifikace a benefity

• Pro plnou integraci k montáži pevných dveří.
• Čistá kapacita chladné "chill" zóny: 75
• Čistá kapacita chladícího prostoru: 200 (l)
• Velmi tichá:  dB
• Automatické odmrazování chladící přihrádky
• Funkce Coolmatic zajišťuje rychlé zchlazení čerstvých potravin
• Filtr pro čistění vzuchu.
• 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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Roční spotřeba energie (kWh/rok) 148
Celkový objem (lit.) 276
Klimatická třída SN-N-ST
Maximální teplota okolí, pro kterou je 
spotřebič vhodný (°C) 38

Třída energetické účinnosti E
Emisní třída hluku šířeného vzduchem C
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem v dB(A) re 1pW 37

Instalace Vestavná
Rozměry (mm) 1769x556x549
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 1780x560x550
Ovládání P10
Odmrazování chladničky Automatické
Délka kabelu (m) 2.4
Zavěšení dvířek Vpravo, zaměnitelné doleva
Hrubý objem chladničky (l) 212
Osvětlení chladničky 1, Interní LED
Hloubka (mm) 549
Napájecí napětí (V) 230-240
Frekvence (Hz) 50
Výška (mm) 1769
Šířka (mm) 556
Čistá hmotnost (kg) 60

EAN kód produktu 7332543720415

Technická specifikace
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