
EN6086JOX Chladnička kombinovaná s mrazákem

Ovládání se stylovým dotykem

Rychle nastavte a upravte teploty a funkce díky
tomuto přesnému dotykovému ovládání. Jasný,
přehledný a snadno použitelný stylový LCD displej
dodá této prvotřídní chladničce s mrazničkou další
nádech elegance.

Další benefity
Dveře z nerezavějící oceli s úpravou proti otiskům prstů REAL se snadno čistí•

Specifikace

Čistá kapacita mrazáku : 119 (l)•
Čistá kapacita chladničky : 417 (l)•
Hlučnost: 43 dB•
Automatické rozmrazování mrazící
přihrádky - TwinTech NoFrost

•

Automatické odmrazování•
Výdejník chlazené vody přímo na
dveřích spotřebiče

•

Výdejník ledu Twist &Serve•
Funkce rychlého chlazení zajišťuje
rychlé dosažení požadované teploty

•

Funkce rychlého zmrazení•
Funkce Dovolená pro minimalizaci
spotřeby během Vaší delší
nepřítomnosti zabraňuje vytváření
plísní a pachů

•

Zvukový a vizuální alarm vysoké
teploty

•

Možnost odděleného ovládání prostoru
mrazničky i chladničky díky technologii
dvou termostatů

•

Osvětlení mrazáku: LED•
Osvětlení chladničky: Interní LED•
Poličky chladničky: 2 plná šířka , sklo s
obrubou vpředu a vzadu.

•

Zásuvky mrazáku: 2/slide trays + 1
slide drawer , 1 drawer (door) _French
door

•

Šuplíky chladničky: 2 Poloviční šíře ,
průhledný plast

•

Technické specifikace

Instalace : Volně stojící spotřebič•
Rozměry (mm) : 1776x912x765•
Energetická třída : A+•
Odhadovaná roční spotřeba (KWh) : 410•
Ovládání : Elektronické dotykové•
Čistý objem chladničky/mrazničky (l) : 417/119•
Hrubý objem chladničky/mrazničky (l) : 436/194•
Barva : Stříbrná a dveře nerez ocel s ochranou proti otiskům•
Osvětlení chladničky : Interní LED•
Zavěšení dvířek : Vlevo i vpravo•
Technologie zchlazování : NoFrost•
Odmrazování mrazničky : Automatické•
Odmrazování chladničky : Automatické•
Počet termostatů : 2•
Akumulační doba (h) : 12•
Zmrazovací kapacita (kg/24h) : 10•
Hlučnost (dB(A)) : 43•
Typ držadla : OEM, Specialists, Vertical•
Délka kabelu (m) : 2•
Napájecí napětí (V) : 220-240•
Příkon (W) : 290•
EAN kód produktu : 7332543527731•
Produktové číslo pro partnery : All Open•
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