
Desetiletý klid mysli
Desetiletá záruka na kompresor nabízí maximální klid mysli. Tato záruka 
zahrnuje provoz, přepravu, vypuštění a plnění plynu, všeobecnou údržbu a 
servisní náklady.

Udržujte vaši mrazničku bez námrazy díky technologii No Frost
NoFrost znamená, že není zapotřebí žádné odmrazování. Udržuje mrazničku 
bez námrazy, abyste si mohli být vždy jistí jejím maximálním výkonem.

LED osvětlení osvětlí každý kout
Vnitřní LED osvětlení vydává diskrétní, měkké světlo, které rovnoměrně ozáří 
celý vnitřní prostor. LED žárovky jsou navíc menší a energeticky úspornější 
než standardní žárovky – představují tak udržitelnější volbu.

Nechte vaši kuchyň vyniknout díky vynikající řadě DesignLine. 
Elegantní, moderní design mrazničky je oživen kvalitními materiály. Pro 
stejnorodou, moderní kuchyň.

Specifikace a benefity

• Nerezové dveře
• Čistá kapacita mrazícího prostoru: 280 (l)
• Elektronické ovládání s LED indikátory
• Umístění dveřních pantů: Vlevo, zaměnitelné
• Poličky mrazáku: 5 - plná šířka, průhledný plast 
• Počet přihrádek s odklápěcími dvířky: 2, Průhledný plast
• Osvětlení mrazáku: Top Panel. LED
• Funkce rychlého zmrazení
• Hladina hluku: pouze 42 dB
• Nožky : Nastavitelné
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 1860 x 595 x 650
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Instalace Volně stojící spotřebič
Rozměry (mm) 1860x595x650
Energetická třída A++
Frekvence (Hz) 50
Odhadovaná roční spotřeba (KWh) 257
Délka kabelu (m) 2.5
Napájecí napětí (V) 220-240
Požad. jištění (A) 10
Příkon (W) 183
Ovládání Elektronické dotykové
Technologie zchlazování NoFrost
Odmrazování mrazničky Automatické
Výška (mm) 1860
Šířka (mm) 595
Hloubka (mm) 650
Akumulační doba (h) 15
Zmrazovací kapacita (kg/24h) 25
Hlučnost (dB(A)) 42
Hrubý objem mrazáku (l) 307
Čistý objem mrazáku (l) 280
Čistá hmotnost (kg) 68

Barva Šedá + nerezová dvířka s úpravou 
proti otiskům prstů

Zavěšení dvířek Vlevo, zaměnitelné
Zásuvky mrazáku - počet 5 - plná šířka

Odklápěcí dvířka mrazáku 2, Průhledný plast
Osvětlení mrazničky Top Panel. LED
Chladivo R600a
EAN kód produktu 7332543740963
Produktové číslo pro partnery All Partn

Technická specifikace

Freestanding Upright Freezer NoFrost
AGB728E4NX


