
SKE81811DC Chladnička

Rozdávejte pokyny pouhým dotykem

Užívejte si plnou kontrolu nad uskladněním a
čerstvostí vašich potravin. Udělujte chladničce pokyny
pouhým přejetím prstu, perfektní přehled o aktuálním
nastavení vám zajistí přehledný dotykový displej.

Optimální podmínky po dokonale čerstvé
potraviny
Technologie DynamicAir udržuje v celé chladničce
stálou a rovnoměrnou teplotu, a tak zajišťuje
maximální komfort pro vaše čerstvé potraviny.

Dveře, které se vždy samy zavřou

Otevřené dveře chladničky či mrazničky způsobují
plýtvání energií a nárůst vnitřní teploty, který může mít
negativní dopad na uložené potraviny. Proto jsou tyto
dveře navrženy tak, aby se vždy automaticky dovřely,
pokud je náhodou necháte otevřené. Jemně, tiše a

Další benefity
LED diody perfektně prozáří vnitřní prostor chladničky i mrazničky•

Mimořádně velká úložná zásuvka s vnitřní přepážkou•

Specifikace

Pro plnou integraci k montáži pevných
dveří.

•

Čistá kapacita chladícího prostoru: 310
(l)

•

Extrémně tichá: 35 dB•
Automatické odmrazování chladící
přihrádky

•

Funkce Holiday pro minimalizaci
spotřeby a ochranu proti pachům a
plísním během dovolené

•

Funkce Coolmatic zajišťuje rychlé
zchlazení čerstvých potravin

•

Větrák pro stejnou teplotu v celé
chladničce

•

Zvukový a světelný alarm déle
otevřených/nedovřených dveří

•

Poličky chladničky: 4 plná šířka + 1
Flexi polička , sklo s obrubou vpředu a
vzadu.

•

Držák vajec: 2 na 6 vajíček•
Osvětlení chladničky: 1, Interní LED,
Po straně

•

Barva / design chladničky: Bílá•
Umístění dveřních závěsů: Vpravo,
zaměnitelné doleva

•

1780 mm vestavná výška•
Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm):
1769 x 556 x 549

•

Vestavné rozměry (mm): 1780 x 560 x
550

•

Technické specifikace

Instalace : Vestavná•
Rozměry (mm) : 1769x556x549•
Energetická třída : A+•
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) : 1780x560x550•
Ovládání : Elektronické dotykové•
Odhadovaná roční spotřeba (KWh) : 146•
Odmrazování chladničky : Automatické•
Barva : Bílá•
Délka kabelu (m) : 2.4•
Zavěšení dvířek : Vpravo, zaměnitelné doleva•
Hrubý objem chladničky (l) : 314•
Čistá kapacita chladícího prostoru (l) : 310•
Osvětlení chladničky : 1, Interní LED, Po straně•
Napájecí napětí (V) : 230-240•
Frekvence (Hz) : 50•
Výška (mm) : 1769•
Šířka (mm) : 556•
Hloubka (mm) : 549•
Hlučnost (dB(A)) : 35•
Čistá hmotnost (kg) : 55•
EAN kód produktu : 7332543506545•
Product Partner Code : All Open•

Popis výrobku

Monoklimatická
chladnička; plně
integrovaná s pevnými
dvířky; výška (mm):
1780; energetická třída:
A+; celková roční
spotřeba (KWh): 146;
hlučnost (dB): 35; čistý
objem chladicího
prostoru (l): 310;
odmrazování chladničky:
automatické;
odmrazování mrazničky;
ovládání: dotykové s
LCD displejem; funkce:
Coolmatic pro rychlé
zchlazení čerstvých
potravin, vizuální a
zvukový alarm při
otevřených dvířkách,
dětská pojistka,
Dovolená pro
minimalizaci spotřeby a
ochranu proti pachům a
plísním během
dovolené, ventilátor pro
cirkulaci vzduchu;
vybavení: 4 skleněné,
plně široké poličky + 1
Flexi polička, 5 poliček
ve dveřích, 2 držáky na
6 vajec; rozměry (mm):
1769 x 556 x 549
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