
Klid s pětiletou zárukou
Díky pětileté záruce (po registraci na zanussi.cz) na motor (kompresor) 
můžete být zcela bez obav. Záruka se vztahuje na všechny škody způsobené 
bežným provozem.

Police s bezpečnostním sklem
Robustní police této chladničky jsou vyrobeny z bezpečnostního skla, u 
kterého je menší pravděpodobnost rozbití než u běžného skla. Hladký povrch 
navíc usnadňuje údržbu. 

Čtyřhvězdičkový mrazicí oddíl v chladničce
Zmrazujte potraviny bezpečně i v chladničce. 
Čtyřhvězdičkový mrazicí oddíl vám umožňuje bezpečně 
zmrazit vaše čerstvé potraviny až na -18 ºC i uvnitř 
chladničky. Ideální pro účinné zmrazování menšího 
množství potravin nebo polotovarů.

Přesné nastavení pomocí elektronického ovládání
S elektronickým ovládáním můžete snadno ovládat 
funkce vaší chladničky. Praktický LCD displej poskytuje 
snadný přístup k nastavení teploty a dalším funkcím. 

OptiSpace. Více místa pro skladování
Tato prostorná chladnička s nastavitelnými policemi je 
navržena pro rodinný život. Zásuvku na zeleninu a 
chladicí boxy lze snadno vyjmout, abyste si mohli 
vytvořit více místa pro cokoliv. 

Více místa pro cokoliv
S chladničkou OptiSpace získáte dostatek prostoru k uložení vašich potravin, 
ať už jsou to dorty nebo lahve. Prostor si navíc můžete snadno přizpůsobit 
díky vyjímatelným policím a zásuvkám.

Specifikace a benefity

• Čistá kapacita chladícího prostoru: 106 (l)
• Čistá kapacita mrazícího prostoru: 13 (l)
• Typ mrazící přihrádky - počet hvězdiček: ****
• Velmi tichá: 38 dB
• Automatické odmrazování chladící přihrádky
• Větrák pro stejnou teplotu v celé chladničce
• Poličky chladničky: 1 plná šířka, Skleněné s lištou
• Držák vajec: 1 na 6 vajíček
• Šuplíky chladničky: 1 plná šířka
• Osvětlení chladničky: 1, Žárovka, Interní
• Barva / design chladničky: Bílá
• Umístění dveřních závěsů: Vpravo, zaměnitelné doleva
• Nožky: Nastavitelné, Přední
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 845 x 560 x 575
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Typ spotřebiče Volně stojící spotřebič
Rozměry (mm) 845x560x575
Ovládání Hisense Elect
Odmrazování chladničky Automatické
Délka přívodního kabelu (m) 2.5
Zavěšení dvířek Vpravo, zaměnitelné doleva
Hrubý objem chladničky (l) 110
Osvětlení chladničky 1, Žárovka, Interní
Napájecí napětí (V) 230
Požad. jištění (A) 10
Frekvence (Hz) 50
Výška (mm) 845
Šířka (mm) 560
Hloubka (mm) 575
Hrubý objem oddílu mrazničky (l) 13
Čistá hmotnost (kg) 30
EAN kód produktu 7332543740161
Produktové číslo pro partnery All Open
Klimatická třída SN-N-ST-T
Objem prostoru označeného čtyřmi 
hvězdičkami (lit.) 13.5

Třída energetické účinnosti F
Roční spotřeba energie (kWh/rok) 173
Celkový objem (lit.) 120

Doporučené nastavení teploty pro 
optimalizované uchovávání potravin 
(°C)

-18

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

10

Maximální teplota okolí, pro kterou je 
spotřebič vhodný (°C) 43

Mrazící výkon (kg/24h) 3.9
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem v dB(A) re 1pW 38

Emisní třída hluku šířeného vzduchem C
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