
Dokonalá kontrola nad uloženými  potravinami
Přesná kontrola nad vaší mrazničkou je zajištěna 
pomocí světelné a zvukové výstražné signalizace, která 
vás okamžitě upozorní, když je teplota příliš vysoká. 
Tato mraznička také zaznamenává nejvyšší dosaženou 
teplotu.

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.

Vychutnejte si čerstvou chuť rozmražených 
potravin
Funkce Frostmatic spustí maximální mrazicí výkon, aby 
se potraviny zmrazily co nejrychleji a nepřišly tak o 
čerstvý vzhled a chuť.  Poté se mraznička vrátí ke 
standardnímu nastavení.

Specifikace a benefity

• Čistá kapacita mrazícího prostoru: 194 (l)
• Elektronické ovládání s LED indikátory
• Odmrazování mrazáku: manuální
• Umístění dveřních pantů: Vpravo, zaměnitelné doleva
• Poličky mrazáku: 2 Full Width + 2 Maxi Drawers + 1 Half Depth, průhledný 
plast 
• Počet přihrádek s odklápěcími dvířky: 1, Průhledný plast
• Funkce Frostmatic pro rychlé zmrazování
• Vizuální a akustický signál vysoké teploty
• Funkce rychlého zmrazení s automatickým návratem k normálu
• Velmi tichý: pouze  dB
• Škrabka na led přiložena
• Nožky : Nastavitelné, Zadní pevné válečky
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 1550 x 595 x 635
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Instalace Volně stojící spotřebič
Rozměry (mm) 1550x595x635
Energetická třída A+
Frekvence (Hz) 50
Odhadovaná roční spotřeba (KWh) 245
Nejnižší teplota okolí (°C) 10
Délka kabelu (m) 2.4
Napájecí napětí (V) 230
Požad. jištění (A) 10
Příkon (W) 160
Ovládání Elektronické dotykové
Technologie zchlazování statická
Odmrazování mrazničky Ruční
Výška (mm) 1550
Šířka (mm) 595
Hloubka (mm) 635
Akumulační doba (h) 17
Zmrazovací kapacita (kg/24h) 22
Hlučnost (dB(A)) 40
Hrubý objem mrazáku (l) 224
Čistý objem mrazáku (l) 194
Čistá hmotnost (kg) 51.3
Barva Bílá
Zavěšení dvířek Vpravo, zaměnitelné doleva

Zásuvky mrazáku - počet 2 Full Width + 2 Maxi Drawers + 1 Half 
Depth

Odklápěcí dvířka mrazáku 1, Průhledný plast
Chladivo R600a
EAN kód produktu 7332543720675
Produktové číslo pro partnery All Partn
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