
Robustní 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. 

Prvotřídní design plochých dveří do moderní 
kuchyně
Získejte stylovou kuchyň, kterou chcete. Chladnička s 
mrazničkou má ploché dveře bez vyčnívajícího madla, 
nebude tak narušovat design vaší kuchyně a snadno se 
stane jejím centrálním prvkem.

Upravte nastavení pomocí elektronického ovládání
S elektronickým ovládáním můžete snadno ovládat funkce své chladničky. 
Přehledný LCD displej nabízí snadný přístup k teplotě a dalším obecným 
nastavením.

LowFrost pro méne časté rozmrazování
Funkce LowFrost snižuje tvorbu námrazy, proto nebudete muset svou 
mrazničku tak často dmrazovat.

Méně odmrazování, méně práce
Chladničku s mrazničkou Low Frost nebudete muset odmrazovat tak často. 
Znamená to tedy i méně práce a snazší údržbu.

Specifikace a benefity

• Čistá kapacita mrazáku : 41 (l)
• Čistá kapacita chladničky : 164 (l)
• Velmi tichá: jen 39 dB
• Automatické odmrazování
• Ventilátor pro cirkulaci vzduchu zajišťuje rovnoměrnou teplotu
• Osvětlení chladničky: 1, Interní LED
• Poličky chladničky: 3 plná šířka, Skleněné s lištou
• Poličky mrazáku: 1, Skleněné
• Šuplíky chladničky: 1 plná šířka, průhledný plast
• Umístění dveřních zámků: Vpravo, zaměnitelné doleva
• Nastavitelné nožičky pro větší stabilitu
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 1434 x 550 x 547
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Typ spotřebiče Volně stojící spotřebič
Rozměry (mm) 1434x550x547
Ovládání Hisense Elect
Čistý objem chladničky/mrazničky (l) 164/41
Hrubý objem chladničky/mrazničky (l) 166/41
Barva Bílá
Osvětlení chladničky 1, Interní LED
Zavěšení dvířek Vpravo, zaměnitelné doleva
Technologie zchlazování Statická
Odmrazování mrazničky Ruční
Odmrazování chladničky Automatické
Počet termostatů 1
Typ držadla Oblique
Délka přívodního kabelu (m) 2.5
Požad. jištění (A) 10
Napájecí napětí (V) 230
Příkon (W) 110
EAN kód produktu 7332543738168
Produktové číslo pro partnery All Partn
Klimatická třída SN-N-ST
Objem prostoru označeného čtyřmi 
hvězdičkami (lit.) 41.5

Třída energetické účinnosti F

Roční spotřeba energie (kWh/rok) 222
Celkový objem (lit.) 206
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)

12

Maximální teplota okolí, pro kterou je 
spotřebič vhodný (°C) 38

Mrazící výkon (kg/24h) 2.9
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem v dB(A) re 1pW 39

Emisní třída hluku šířeného vzduchem C
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