
EN3790MKX Chladnička kombinovaná s mrazákem

Čerstvé. Chrupavé. Výživné

Ovoce a zelenina zůstanou maximálně výživné díky chladničce s mrazničkou
800 UltraFresh+. Utěsněná zásuvka má membránu proti vlhkosti, která
automaticky reguluje hladinu vlhkosti, aby udržela zeleninu čerstvou. A
antioxidační filtr uchovává chuť a barvy čerstvých potravin.

NaturaFresh - nula stupňů pro maximální chuť

Užívejte si vynikajícího uchovávání díky zásuvce s nulovou teplotou
NaturaFresh. Naše systémy regulují úroveň teploty a vlhkosti uvnitř zásuvky, a
jídlo je tak uchováváno lépe delší dobu. Přísady vypadají, voní a chutnají
skvěle.

Čerstvé jako z trhu po 7 dnech s TwinTech

Náš systém chlazení vzduchu TwinTech uchovává potraviny ve vaší chladničce
čerstvé jak z trhu. Oddělováním vzduchu, který obíhá v mrazničce, od vzduchu
z chladničky, udržuje konstantní hladiny vlhkosti a teploty. Vytváří dokonalé
prostředí k zastavení vysychání potravin.

Další benefity
Technologie MultiFlow udržuje teplotu stabilní, čímž brání vysychání jídla.•

Specifikace

Čistá kapacita mrazáku : 91 (l)•
Čistá kapacita chladničky : 228 (l)•
Čistá kapacita nulové zóny 0°C: 0•
Hlučnost: 43 dB•
Automatické rozmrazování mrazící
přihrádky - TwinTech NoFrost

•

Automatické odmrazování•
Funkce rychlého chlazení zajišťuje
rychlé dosažení požadované teploty

•

Funkce rychlého zmrazení•
Elektronická kontrola teploty na LCD
displeji. Displej je umístěn na dveřích
chladničky.

•

Elektronická kontrola teploty•
Osvětlení chladničky: Ve stropě, Interní
LED

•

Poličky chladničky: 3 plná šířka ,
Skleněné s lištou

•

Poličky mrazáku: 2, Skleněné•
Zásuvky mrazáku: 2 - plná šířka, 1
poloviční hloubka , průhledný plast

•

Speciální přihrádky chladničky: 1
zásuvka průhledná, UltraFresh+

•

Umístění dveřních zámků: R
&reversible by technical service

•

Nastavitelné nožičky pro větší stabilitu•
Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm):
2005 x 595 x 647

•

Technické specifikace

Instalace : Volně stojící spotřebič•
Rozměry (mm) : 2005x595x647•
Energetická třída : A++•
Odhadovaná roční spotřeba (KWh) : 264•
Ovládání : Elektronické dotykové•
Čistý objem chladničky/mrazničky (l) : 228/91•
Hrubý objem chladničky/mrazničky (l) : 239/109•
Barva : Stříbrná a dveře nerez ocel s ochranou proti otiskům•
Osvětlení chladničky : Ve stropě, Interní LED•
Zavěšení dvířek : R &reversible by technical service•
Technologie zchlazování : NoFrost•
Odmrazování mrazničky : Automatické•
Odmrazování chladničky : Automatické•
Počet termostatů : 1•
Akumulační doba (h) : 18•
Zmrazovací kapacita (kg/24h) : 4•
Hlučnost (dB(A)) : 43•
Typ držadla : Bluefire large metal symmetric•
Délka kabelu (m) : 2.4•
Napájecí napětí (V) : 230•
Příkon (W) : 130•
EAN kód produktu : 7332543614882•
Produktové číslo pro partnery : All Open•

Popis výrobku


