
RMB96716CX Chladnička kombinovaná s mrazákem

Perfektní čerstvost bez nutnosti odmrazování

Díky beznámrazové technologii TwinTech® NoFrost
už není potřeba chladničku nikdy odmrazovat.
Potraviny si navíc díky nezávislé cirkulaci vzduchu v
chladničce a mrazničce zachovají mnohem déle
čerstvou chuť a vzhled.

Zachovávejte živiny čerstvých ingrediencí

Zachovejte živiny, chuť a barvu vašich potravin se zásuvkou UltraFresh. V
uzavřené zásuvce na čerstvou zeleninu je uchovávána nejlepší úroveň vlhkosti
a veškerá nadbytečná kondenzace je odstraněna. Díky tomu se v ní žádné
potraviny nesrazí ani nevyschnou.

Další benefity
Automatická technologie MultiAir Flow zajišťuje dokonalé uchovávání potravin•

S flexibilními dvířky chladničky budete mít oblíbené chutě vždy po ruce•

Specifikace

Čistá kapacita mrazáku : 178 (l)•
Čistá kapacita chladničky : 363 (l)•
Hlučnost: 42 dB•
Automatické rozmrazování mrazící
přihrádky - TwinTech NoFrost

•

Automatické odmrazování•
Výdejník chlazené vody přímo na
dveřích spotřebiče

•

Funkce rychlého zmrazení•
Funkce Coolmatic - rychlé zchlazení
potravin

•

Zvukový a vizuální alarm vysoké
teploty

•

Osvětlení mrazáku: LED•
Osvětlení chladničky: Internal LED on
side and celing

•

Speciální držák pro stabilní uložení
lahví v dveřní přihrádce

•

Umístění dveřních zámků: Right &Left•
Nastavitelné nožičky pro větší stabilitu•
Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm):
1782 x 913 x 746

•

Technické specifikace

Instalace : Volně stojící spotřebič•
Rozměry (mm) : 1782x913x746•
Energetická třída : A+•
Odhadovaná roční spotřeba (KWh) : 448•
Ovládání : Elektronické dotykové•
Čistý objem chladničky/mrazničky (l) : 363/178•
Hrubý objem chladničky/mrazničky (l) : 413/267•
Barva : Stříbrná a dveře nerez ocel s ochranou proti otiskům•
Osvětlení chladničky : Internal LED on side and celing•
Zavěšení dvířek : Right &Left•
Technologie zchlazování : No Frost•
Odmrazování mrazničky : Automatické•
Odmrazování chladničky : Automatické•
Počet termostatů : 3•
Akumulační doba (h) : 14•
Zmrazovací kapacita (kg/24h) : 10•
Hlučnost (dB(A)) : 42•
Typ držadla : Integrated Horizontal•
Délka kabelu (m) : 2.5•
Napájecí napětí (V) : 220-240•
Příkon (W) : 290•
EAN kód produktu : 9315540406801•
Product Partner Code : All Open•

Popis výrobku


