
RMB86111NX Combi Side

Plná kontrola nad nastavením pouhým dotykem
prstu
Tento LCD displej s pokročilým dotykovým ovládáním
vám umožní převzít plnou kontrolu nad skladovacími
podmínkami vašich potravin. Ovládání je tak citlivé, že
lze vše přesně nastavit pouhým letmým dotykem
prstu, zatímco všechny informace lze číst letmým

Optimální podmínky pro uchovávání masa a ryb

Tato chladnička s mrazničkou je vybavena oddělenou
zásuvkou, která vám umožňuje uchovat chuť a vůní
masa a ryb jejich uskladněním při nižší teplotě mimo
dosah ostatních chlazených potravin.

Profesionální chod díky pokročilé technologii

Tento dávkovač pro svůj efektivní chod využívá profesionálních technologií.
Pomocí ovládacího panelu zvolte dávkování vody či ledu a pak stačí stisknout
páčku.

Další benefity
Výklopná dvířka domácího baru zajišťují přímý a úsporný přístup ke studeným
nápojům

•

Tyto dveře mrazničky z nerezové oceli mají profesionální vzhled a jsou
opatřeny vrstvou proti otiskům prstů.

•

Vnitřní LED displej poskytuje pokročilé dotykové ovládání•

Specifikace

Čistá kapacita mrazáku : 179 (l)•
Čistá kapacita chladničky : 348 (l)•
Hlučnost: 44 dB•
Automatické rozmrazování mrazící
přihrádky - TwinTech NoFrost

•

Automatické odmrazování•
Funkce Coolmatic - rychlé zchlazení
potravin

•

Mraznička s funkcí Frostmatic - rychlé
zmrazení

•

Zvukový a vizuální alarm vysoké
teploty

•

Osvětlení mrazáku: LED•
Osvětlení chladničky: Interní LED•
Umístění dveřních zámků: Vlevo i
vpravo

•

Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm):
1780 x 912 x 738

•

Technické specifikace

Instalace : Vedle sebe•
Rozměry (mm) : 1780x912x738•
Energetická třída : A+•
Odhadovaná roční spotřeba (KWh) : 442•
Ovládání : Elektronické dotykové•
Čistý objem chladničky/mrazničky (l) : 348/179•
Hrubý objem chladničky/mrazničky (l) : 380/228•
Barva : Šedá a nerezové dveře s ochranou proti otiskům•
Osvětlení chladničky : Interní LED•
Zavěšení dvířek : Vlevo i vpravo•
Technologie zchlazování : No Frost•
Odmrazování mrazničky : Automatické•
Odmrazování chladničky : Automatické•
Počet termostatů : 1•
Akumulační doba (h) : 4•
Zmrazovací kapacita (kg/24h) : 13•
Hlučnost (dB(A)) : 44•
Typ držadla : Vertical•
Délka kabelu (m) : 1.9•
Požad. jištění (A) : 13•
Napájecí napětí (V) : 220-240•
Příkon (W) : 280•
EAN kód produktu : 7332543527434•
Product Partner Code : All Open•

Popis výrobku

Americká lednice;
systém NoFrost; čistý
objem chladničky: 348 l;
čistý objem mrazničky:
179 l; en. třída: A+;
dávkovač vody a ledu ve
dvířkách, nerezová
dvířka, ochrana proti
otiskům prstů,
elektronické dotykové
ovládání, intenzivní
chlazení, rychlé
zmrazování, alarm při
zvýšení teploty a při
otevřených dvířkách
(světelná a zvuková
signalizace), domácí bar
ve dvířkách, skleněné
police, zóna pro
zeleninu a maso s
nastavitelnou teplotou,
připojení na vodovodní
potrubí, 178 x 91,2 x
73,8 cm, hlučnost: 44
dB, barva: nerez


