
Prostorná zásuvka pro různé druhy zeleniny
Prostorná zásuvka na zeleninu pojme dlouhé i objemné 
kusy zeleniny. Snadno se do ní vejde veškerá čerstvá 
zelenina, od salátových okurek přes jarní cibulku až po 
celer.

Spoustu místa s OptiSpace
Velký úložný prostor chladničky je ideální pro rodinný 
život. Mezi policemi je spoustu místa pro vynikající a 
pohodlné skladování.

Uložte spoustu potravin najednou
Chladnička OptiSpace nabízí dostatek místa mezi policemi a poskytuje ideální 
úložný prostor pro potraviny pro celou rodinu. V zájmu komfortního ukládání 
lze zásuvku na zeleninu i chladicí boxy vyjmout. 

Specifikace a benefity

• Pro plnou integraci k montáži pevných dveří.
• Čistá kapacita chladícího prostoru: 133 (l)
• Velmi tichá: 35 dB
• Automatické odmrazování chladící přihrádky
• Poličky chladničky: 3 plná šířka, bílé plastové
• Držák vajec: 1 na 6 vajíček
• Šuplíky chladničky: 1 plná šířka
• Osvětlení chladničky: LED žárovka
• Barva / design chladničky: Bílá
• Umístění dveřních závěsů: Vpravo, zaměnitelné doleva
• Nožky: vpředu nastavitelná kolečka
• 820 mm vestavná výška
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 819 x 596 x 547
• Vestavné rozměry (mm): 820 x 600 x 550
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Celkový objem (lit.) 134
Klimatická třída SN-N-ST-T
Maximální teplota okolí, pro kterou je 
spotřebič vhodný (°C) 43

Třída energetické účinnosti F
Emisní třída hluku šířeného vzduchem C
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem v dB(A) re 1pW 37

Instalace Vestavná pod pracovní desku
Rozměry (mm) 819x596x547
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 820x600x550
Ovládání TH Box OLD
Odmrazování chladničky Automatické
Délka přívodního kabelu (m) 2.4
Zavěšení dvířek Vpravo, zaměnitelné doleva
Hrubý objem chladničky (l) 136
Osvětlení chladničky LED žárovka
Hloubka (mm) 547
Napájecí napětí (V) 230-240
Požad. jištění (A) 10
Frekvence (Hz) 50
Výška (mm) 819
Šířka (mm) 596
Čistá hmotnost (kg) 32.95

EAN kód produktu 7332543759088
Roční spotřeba energie (v kWh/rok) 116

Technická specifikace
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