
ENN2300AOW Chladnička kombinovaná s mrazákem

Odmrazujte méně často

Zabudovaný systém LowFrost minimalizuje čas
trávený odmrazováním této chladničky s mrazničkou.
Proto můžete vždy plně využít její kapacity k uchování
vašich oblíbených přísad.

Čerstvou a svěží zeleninu budete mít vždy po ruce

Pokud ukládáte své čerstvé potraviny v této zásuvce s
regulací vlhkosti, přesvědčíte se, že struktura potravin
zůstává svěží a čerstvá.

Na nové poličky uskladníte potraviny bez omezení

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

Další benefity
Velká flexibilita při ukládání potravin•

Specifikace

Určeno k plné vestavbě se spřaženými
dveřmi

•

Čistá kapacita mrazáku : 57 (l)•
Čistá kapacita chladničky : 160 (l)•
Extrémně tichá: jen 35 dB•
Automatické odmrazování•
Osvětlení chladničky: LED žárovka•
Poličky chladničky: 3 plná šířka , sklo s
obrubou vpředu a vzadu.

•

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

•

Šuplíky chladničky: 2 Poloviční šíře ,
průhledný plast

•

Umístění dveřních zámků: Vpravo,
zaměnitelné doleva

•

Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm):
1441 x 540 x 549

•

Vestavné rozměry (mm): 1446 x 560 x
550

•

Technické specifikace

Instalace : Vestavná se spřaženými dveřmi•
Rozměry (mm) : 1441x540x549•
Energetická třída : A+•
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) : 1446x560x550•
Odhadovaná roční spotřeba (KWh) : 259•
Ovládání : Mechanické•
Čistý objem chladničky/mrazničky (l) : 160/57•
Hrubý objem chladničky/mrazničky (l) : 163/57•
Barva : Bílá•
Osvětlení chladničky : LED žárovka•
Zavěšení dvířek : Vpravo, zaměnitelné doleva•
Technologie zchlazování : LowFrost•
Odmrazování mrazničky : Ruční•
Odmrazování chladničky : Automatické•
Počet termostatů : 1•
Akumulační doba (h) : 20•
Zmrazovací kapacita (kg/24h) : 4•
Hlučnost (dB(A)) : 35•
Délka kabelu (m) : 2.4•
Napájecí napětí (V) : 220-240•
Příkon (W) : 150•
EAN kód produktu : 7332543449187•
Produktové číslo pro partnery : All Open•
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