
ATB81121AW Mraznička

Energetická třída A++ – o 21 % energeticky
úspornější než spotřebiče třídy A+
Uchovávejte vaše potraviny energeticky úsporněji -
pomocí této vysoké mrazničky třídy A++. Spotřebiče
třídy A++ jsou o 21 % energeticky úspornější než
spotřebiče třídy A+.

Skladovací podmínky na nejvyšší úrovni

Elektronické ovládání udržuje stálou a přesnou teplotu
mrazničky, která odpovídá těm nejpřísnějším
bezpečnostním standardům.

Mraznička s možností uložení velkých potravin

Zásuvka MaxiBox byla speciálně navržena pro
uchovávání velkých kusů potravin v mrazničce. Tato
zásuvka vám umožní co nejlépe uspořádat prostor dle
vašich potřeb.

Další benefity
Mraznička s funkcí Frostmatic zajistí rychlé a šetrné zmrazení•

Výstraha v případě zvýšené teploty spolu se záznamem nejvyšší dosažené
teploty

•

Specifikace

Design zaoblených dveří•
Čistá kapacita mrazícího prostoru: 90
(l)

•

Odmrazování mrazáku: manuální•
Umístění dveřních pantů: Vpravo,
zaměnitelné doleva

•

Poličky mrazáku: 1 - plná šířka, 1 Maxi,
1 poloviční hloubka , průhledný plast

•

Funkce Frostmatic pro rychlé
zmrazování

•

Vizuální a akustický signál vysoké
teploty

•

Funkce rychlého zmrazení s
automatickým návratem k normálu

•

Velmi tichý: pouze 39 dB•
Nožky : Nastavitelné, Přední•
Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 850
x 595 x 635

•

Technické specifikace

Instalace : Volně stojící spotřebič•
Rozměry (mm) : 850x595x635•
Energetická třída : A++•
Frekvence (Hz) : 50•
Odhadovaná roční spotřeba (KWh) : 144•
Nejnižší teplota okolí (°C) : 10•
Délka kabelu (m) : 2.4•
Napájecí napětí (V) : 230-240•
Požad. jištění (A) : 10•
Příkon (W) : 120•
Ovládání : Elektronické•
Technologie zchlazování : Statická•
Odmrazování mrazničky : Ruční•
Výška (mm) : 850•
Šířka (mm) : 595•
Hloubka (mm) : 635•
Akumulační doba (h) : 24•
Zmrazovací kapacita (kg/24h) : 14•
Hlučnost (dB(A)) : 39•
Hrubý objem mrazáku (l) : 106•
Čistý objem mrazáku (l) : 90•
Čistá hmotnost (kg) : 37.9•
Barva : Bílá•
Zavěšení dvířek : Vpravo, zaměnitelné doleva•
Zásuvky mrazáku - počet : 1 - plná šířka, 1 Maxi, 1 poloviční
hloubka

•

Chladivo : R600a•
EAN kód produktu : 7332543519507•
Product Partner Code : All Open•

Popis výrobku

90 l; energetická třída:
A++; elektronické
ovládání; rozměry (mm):
850 x 595 x 635; barva:
bílá


