
ENN2801BOW Chladnička kombinovaná s mrazákem

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.

Všechny mrazené potraviny budou daleko
přístupnější
Tyto zásuvky mají průhlednou přední část, díky které
jdou rychle vyhledat specifické potraviny. A když
potřebujete zásuvku přemístit jinam, má ergonomická
držadla.

Specifikace

Určeno k plné vestavbě se spřaženými
dveřmi

•

Čistá kapacita mrazáku : 72 (l)•
Čistá kapacita chladničky : 196 (l)•
Extrémně tichá: jen 36 dB•
Automatické odmrazování•
Osvětlení chladničky: 1, Interní, LED
žárovka

•

Poličky chladničky: 4 plná šířka , sklo s
obrubou vpředu a vzadu.

•

Poličky mrazáku: 2, Široké, Skleněné•
Zásuvky mrazáku: 3 plná šířka ,
průhledný plast

•

Šuplíky chladničky: 2 Poloviční šíře ,
průhledný plast

•

Umístění dveřních zámků: Vpravo,
zaměnitelné doleva

•

Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm):
1772 x 540 x 549

•

Vestavné rozměry (mm): 1780 x 560 x
550

•

Technické specifikace

Instalace : Vestavná se spřaženými dveřmi•
Rozměry (mm) : 1772x540x549•
Energetická třída : A+•
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) : 1780x560x550•
Odhadovaná roční spotřeba (KWh) : 291•
Ovládání : Mechanické•
Čistý objem chladničky/mrazničky (l) : 196/72•
Hrubý objem chladničky/mrazničky (l) : 199/73•
Barva : Bílá•
Osvětlení chladničky : 1, Interní, LED žárovka•
Zavěšení dvířek : Vpravo, zaměnitelné doleva•
Technologie zchlazování : LowFrost•
Odmrazování mrazničky : Ruční•
Odmrazování chladničky : Automatické•
Počet termostatů : 1•
Akumulační doba (h) : 22•
Zmrazovací kapacita (kg/24h) : 4•
Hlučnost (dB(A)) : 36•
Délka kabelu (m) : 2.4•
Napájecí napětí (V) : 230-240•
Příkon (W) : 140•
EAN kód produktu : 7332543275724•
Produktové číslo pro partnery : All Open•

Popis výrobku

Kombinovaná
chladnička s
mrazničkou, Ovládání:
Mechanické,
Odmrazování
mrazničky: Manuální,
Počet kompresorů: 1,
Hlučnost (dB(A)): 36,
Energetická třída: A+,
Spotřeba el.energie
(W/h): 0.811,
Odhadovaná roční
spotřeba (KWh): 297
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