
Nastavení mrazničky. Jemné nastavení pomocí elektronického ovládání 
Dual Touch.
Převezměte plnou kontrolu nad každou funkcí mrazničky pomocí 
elektronického ovládání Dual Touch. Panel a LED displej nabízí snadný přístup 
k nastavení teploty a obecným nastavením. Nastavte přesně vše pro jedinečné 
uchovávání potravin.

Dokonale čerstvé potraviny díky funkci Frostmatic
Funkce Frostmatic zapne maximální mrazicí výkon, abyste mohli čerstvé 
potraviny co nejrychleji zmrazit. Mraznička se poté vrátí k normálnímu 
nastavení.

Udržujte vaši mrazničku bez námrazy díky technologii No Frost
NoFrost znamená, že není zapotřebí žádné odmrazování. Udržuje mrazničku 
bez námrazy, abyste si mohli být vždy jistí jejím maximálním výkonem.

Navždy bez námrazy s No Frost
Technologie No Frost brání tvorbě námrazy v mrazničce. Výkon není nikdy 
ovlivněn a vaše potraviny jsou uchovávány co nejlépe.

Specifikace a benefity

• Pro plnou integraci do vestavné kuchyně
• Čistá kapacita mrazícího prostoru: 204 (l)
• Umístění dveřních pantů: Vpravo, zaměnitelné doleva
• Poličky mrazáku: 5 - plná šířka, průhledný plast 
• Počet přihrádek s odklápěcími dvířky: 2, Průhledný plast
• Funkce Frostmatic pro rychlé zmrazování
• Vizuální a akustický signál vysoké teploty
• Světelné a akustické upozornění otevřených dveří 
• Velmi tichý: pouze  dB
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 1769 x 556 x 549
• Vestavné rozměry (mm): 1780 x 560 x 550
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Instalace Vestavná
Rozměry (mm) 1769x556x549
Energetická třída A+
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 1780x560x550
Frekvence (Hz) 50
Odhadovaná roční spotřeba (KWh) 303
Nejnižší teplota okolí (°C) 10
Délka kabelu (m) 2.4
Napájecí napětí (V) 230-240
Příkon (W) 140
Ovládání Elektronické dotykové
Technologie zchlazování NoFrost
Odmrazování mrazničky Automatické
Výška (mm) 1769
Šířka (mm) 556
Hloubka (mm) 549
Akumulační doba (h) 24
Zmrazovací kapacita (kg/24h) 20
Hlučnost (dB(A)) 39
Hrubý objem mrazáku (l) 216
Čistý objem mrazáku (l) 204
Čistá hmotnost (kg) 65
Barva Bílá
Zavěšení dvířek Vpravo, zaměnitelné doleva
Zásuvky mrazáku - počet 5 - plná šířka

Odklápěcí dvířka mrazáku 2, Průhledný plast
Chladivo R600a
EAN kód produktu 7332543715572
Produktové číslo pro partnery All Partn

Technická specifikace
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