
EJ2302AOX2 Chladnička kombinovaná s mrazákem

Skladování v chladu s nízkou spotřebou energie u
spotřebiče se špičkovým výkonem
S třídou energetické účinnosti A++ v sobě tento
spotřebič kombinuje skvělý výkon a velmi nízkou
spotřebu energie.

Na nové poličky uskladníte potraviny bez omezení

Skleněné police chladničky byly navrženy tak, abyste
mohli využívat celou šířku i hloubku celého vnitřního
prostoru.

Vždy dokonale čistý, profesionální vzhled

Díky povrchové úpravě proti otiskům prstů lze tyto
dveře z nerezavějící oceli udržovat v dokonalé čistotě.
Naleštěný vzhled tak umocňuje pocit profesionální
kuchyně.

Další benefity
SpacePlus®: největší vnitřní prostor při standardních vnějších rozměrech•

Skvělé místo pro zmrazení často používaných potravin•

Specifikace

Čistá kapacita mrazáku : 43 (l)•
Čistá kapacita chladničky : 180 (l)•
Velmi tichá: jen 40 dB•
Automatické odmrazování•
Osvětlení chladničky: LED žárovka•
Poličky chladničky: 3 plná šířka ,
Skleněné s lištou

•

Poličky mrazáku: 1, Drátěné•
Šuplíky chladničky: 1 plná šířka ,
průhledný plast

•

Umístění dveřních zámků: Vpravo,
zaměnitelné doleva

•

Nastavitelné nožičky pro větší stabilitu•
Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm):
1404 x 545 x 604

•

Technické specifikace

Instalace : Volně stojící spotřebič•
Rozměry (mm) : 1404x545x604•
Energetická třída : A++•
Odhadovaná roční spotřeba (KWh) : 183•
Ovládání : Mechanické•
Čistý objem chladničky/mrazničky (l) : 180/43•
Hrubý objem chladničky/mrazničky (l) : 183/43•
Barva : Stříbrná a dveře nerez ocel s ochranou proti otiskům•
Osvětlení chladničky : LED žárovka•
Zavěšení dvířek : Vpravo, zaměnitelné doleva•
Technologie zchlazování : NoFrost•
Odmrazování mrazničky : Ruční•
Odmrazování chladničky : Automatické•
Počet termostatů : 1•
Akumulační doba (h) : 19•
Zmrazovací kapacita (kg/24h) : 3•
Hlučnost (dB(A)) : 40•
Typ držadla : Bluefire short plastic, Vertical•
Délka kabelu (m) : 1.6•
Požad. jištění (A) : 10•
Napájecí napětí (V) : 230•
Příkon (W) : 100•
EAN kód produktu : 7332543333400•
Produktové číslo pro partnery : All Open•

Popis výrobku

Chladnička
kombinovaná s
mrazákem
nahoře184/44 lit.,
140,4x54,5x60,4cm,
0,62kWh/d, en.tř.A++,
nerez dveře


