
RTB51411AW Chladnička

Využijte maximálně prostoru vaší kuchyně

Tento spotřebič má díky optimalizovanému designu
větší vnitřní kapacitu, ale nevyžaduje více vnějšího
prostoru.

Bytelné police z pevného skla

Police uvnitř této chladničky jsou vyrobeny z
robustního bezpečnostního skla, a proto na nich
můžete bez obav uchovávat i objemnější suroviny.

Užijte si bleskové zmrazení potravin

Díky čtyřhvězdičkovému mrazicímu oddílu uvnitř této
chladničky můžete rychle, pohodlně a bezpečně
zmrazit i čerstvé potraviny.

Specifikace

Design zakulacených dveří•
Čistá kapacita chladícího prostoru: 115
(l)

•

Čistá kapacita mrazícího prostoru: 18
(l)

•

Typ mrazící přihrádky - počet
hvězdiček: ****

•

Velmi tichá: 38 dB•
Automatické odmrazování chladící
přihrádky

•

Mechanické ovládání teploty•
Poličky chladničky: 1 plná šířka ,
Skleněné s lištou

•

Držák vajec: 2 na 6 vajíček•
Šuplíky chladničky:•
Osvětlení chladničky: LED žárovka•
Barva / design chladničky: Bílá•
Umístění dveřních závěsů: Vpravo,
zaměnitelné doleva

•

Nožky: Nastavitelné, Přední•
Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 850
x 550 x 612

•

Technické specifikace

Instalace : Volně stojící spotřebič•
Rozměry (mm) : 850x550x612•
Energetická třída : A+•
Ovládání : Mechanické•
Odhadovaná roční spotřeba (KWh) : 182•
Odmrazování chladničky : Automatické•
Barva : Bílá•
Délka kabelu (m) : 1.6•
Zavěšení dvířek : Vpravo, zaměnitelné doleva•
Hrubý objem chladničky (l) : 118•
Čistá kapacita chladícího prostoru (l) : 115•
Osvětlení chladničky : LED žárovka•
Napájecí napětí (V) : 230•
Požad. jištění (A) : 10•
Frekvence (Hz) : 50•
Výška (mm) : 850•
Šířka (mm) : 550•
Hloubka (mm) : 612•
Zmrazovací kapacita (kg/24h) : 2•
Akumulační doba (h) : 11•
Hlučnost (dB(A)) : 38•
Hrubý objem oddílu mrazničky (l) : 18•
Objem oddílu mrazničky (l) : 18•
Čistá hmotnost (kg) : 33.9•
EAN kód produktu : 7332543519101•
Product Partner Code : All Open•

Popis výrobku

Chladnička s mrazící
přihrádkou; 115 l / 18 l;
energetická třída: A+;
hlučnost: 38 dB;
automatické
odmrazování chladicí
části; rozměry (mm):
850 x 550 x 612; barva:
bílá


