
Signalizace v případě zvýšené teploty
Pokud dojde ke zvýšení teploty v mrazničce, začne blikat výstražný ukazatel a 
spustí se zvuková signalizace. 

Snadná obsluha s elektronickým ovládáním 
Elektronické ovládání nabízí snadný přístup k 
nastavení mrazničky a jejím funkcím. Rychle a 
jednoduše nastavíte teplotu podle vašich potřeb.  

Uchovejte dokonalou texturu s FastFreeze 
Systém FastFreeze rychle zmrazí čerstvé potraviny, 
aby se lépe uchovaly všechny vitamíny, textura, chutě a 
nutriční hodnoty.

Rychlejší a účinnější odmrazování s LowFrost
Tato mraznička disponuje technologií LowFrost, která 
urychluje proces odmrazování a redukuje tvorbu 
námrazy. Mrazicí spirály jsou obmotány kolem vany 
mrazničky, nemusíte ji proto tak často odmrazovat. 
LowFrost pro lepší výkon a menší údržbu.

Odmrazujte méně často s LowFrost
Díky zabudovanému systému LowFrost zůstane mraznička daleko snadněji 
bez námrazy. Náš systém snižuje tvorbu námrazy, abyste odmrazovali vaši 
mrazničku méně často.

Specifikace a benefity

• K plné integraci do vestavné kuchyně
• Čistá kapacita mrazícího prostoru: 98 (l)
• Umístění dveřních pantů: Vpravo, zaměnitelné doleva
• Poličky mrazáku: 4 - plná šířka, průhledný plast 
• Funkce rychlého zmrazení rychle zmrazí potraviny a zachová jejich chuť i 
vitamíny
• Vizuální a akustický signál vysoké teploty
• Funkce rychlého zmrazení s automatickým návratem k normálu
• Velmi tichý: pouze 35 dB
• Škrabka na led přiložena
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 873 x 540 x 549
• Vestavné rozměry (mm): 880 x 560 x 550

Vestavná šuplíková mraznička LowFrost
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Instalace Vestavná se spřaženými dveřmi
Rozměry (mm) 873x540x549
Energetická třída A++
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 880x560x550
Frekvence (Hz) 50
Odhadovaná roční spotřeba (KWh) 157
Nejnižší teplota okolí (°C) 10
Délka kabelu (m) 2.4
Napájecí napětí (V) 230-240
Příkon (W) 100
Ovládání Elektronické
Technologie chlazení LowFrost
Odmrazování mrazničky Ruční
Výška (mm) 873
Šířka (mm) 540
Hloubka (mm) 549
Akumulační doba (h) 20
Zmrazovací kapacita (kg/24h) 10
Hlučnost (dB(A)) 34
Hrubý objem mrazáku (l) 99
Čistý objem mrazáku (l) 98
Hmotnost (kg) 34.05
Barva Bílá
Zavěšení dvířek Vpravo, zaměnitelné doleva
Zásuvky mrazáku - počet 4 - plná šířka

Chladivo R600a
EAN kód produktu 7332543720651
Produktové číslo pro partnery All Open

Technická specifikace
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