
Vrata zamrzovalnika z zaščito pred prstnimi odtisi
Ta vrata zamrzovalnika iz nerjavnega jekla imajo profesionalen videz in zaščito 
pred prstnimi odtisi, zaradi česar se popolno dopolnjujejo z vsako sodobno 
kuhinjo.

Popolnoma sveža hrana – naravnost iz 
zamrzovalnika. 
Funkcija FastFreeze aktivira največjo moč zmrzovanja, 
tako da vaši sveži izdelki zamrznjejo čim hitreje. 
Zamrzovalnik se nato vrne na običajno nastavitev. 

Zamrzovalnik z možnostjo shranjevanja velikih 
kosov
Predal MaxiBox je bil posebej zasnovan za 
shranjevanje večjih kosov v zamrzovalniku. Predal 
omogoča optimalno razporejanje prostora v skladu z 
vašimi potrebami.

Imejte popoln nadzor nad nastavitvami s pritiskom s prstom
Nadzorujte svoj hladilnik z zamrzovalnikom le z rahlim dotikom z uporabo 
izpopolnjenega upravljanja na dotik. Povratne informacije si lahko v trenutku 
ogledate na preglednem LCD prikazovalniku zunanje upravljalne plošče.

Naj bo vaš zamrzovalnik popolnoma brez ledu
S pomočjo tehnologije NoFrost, ki je najboljša možna tehnologija samodejnega 
odtaljevanja, ste lahko prepričani, da vaš visoko zmogljivi zamrzovalnik nikoli 
ne bo potreboval odtaljevanja.

Prednosti in značilnosti

• Elektronsko upravljanje z LCD prikazovalnikom
• Opozorilo za odprta vrata (svetlobno,zvočno)
• Opozorilo za visoko temperaturo (svetlobno, zvočno)
• Funkcija hitrega zamrzovanja s samodejnim povratkom na običajno
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Uporabna prostornina zamrzovalnega 
dela (l) 229

Energijski razred A+
Glasnost (dB(A)) 42

Število zamrzovalnih predalov 2 široka + 3 maksi predali + 1 
polovično globok

Smer zapiranja vrat levo-možnost spremembe smeri 
odpiranja

Klimatski razred SN-N-ST-T
Zunanje mere (VxŠxG) v mm 1850x595x668
Vgradne mere (mm) ni na voljo
Namestitev prostostoječi
Min. ambient temp, C 10
Potrebna varnostna razdalja s 
stransko steno (mm) 70

Dolžina kabla (m) 2.4
Moč (V) 230
Frekvenca (MHz) 50
Letna poraba el. energije (kWh) 292
Čas shranjevanja ob izpadu električne 
energije (h) 15

Zamrzovalna zmogljivost (kg/24h) 20
Skupna prostornina (l) 280

Barva siva + vrata iz nerjavečega jekla, 
neobčutljiva na prstne odtise

Kolesa prilagodljiva, spredaj, fiksni zadnji valji
Poklopci 1, prosojna plastika
Luči v hladilniku 1 x, osvetljena notranjost LED
PNC koda 925052887
Product Partner Code All Partn
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