
EUN2244AOW Mraznička

Funkce rychlého zmrazení ochrání potraviny.

Funkce rychlého zmrazení vzhled a vůni jidla, ale také
ochrání i vitamíny v něm uložené.

Místo, kde jsou všechny potraviny vidět

Když je vaše mraznička přeplněná, může být obtížně
nalézt, co potřebujete. S mrazicí zásuvkou SpacePlus
® získáte přehled o veškerém jejím obsahu pouhým
letmým pohledem.

S tímto energeticky úsporným spotřebičem již
nebude odmrazování zapotřebí
Tento model je vybaven systémem FrostFree, díky
kterému se již nebude tvořit námraza. Navíc je díky
třídě energetické účinnosti A+ velmi přívětivý k
životnímu prostředí.

Další benefity
Viditelné a slyšitelný alarm varuje, když teplota stoupne.•

Specifikace

K plné integraci do vestavné kuchyně•
Čistá kapacita mrazícího prostoru: 204
(l)

•

Elektronické ovládání s LCD displejem•
Umístění dveřních pantů: Vpravo,
zaměnitelné doleva

•

Poličky mrazáku: 5 - plná šířka ,
průhledný plast

•

Počet přihrádek s odklápěcími dvířky:
2, Průhledný plast

•

Funkce rychlého zmrazení rychle
zmrazí potraviny a zachová jejich chuť i
vitamíny

•

Vizuální a akustický signál vysoké
teploty

•

Světelné a akustické upozornění
otevřených dveří

•

Funkce rychlého zmrazení s
automatickým návratem k normálu

•

Velmi tichý: pouze dB•
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•
Frekvence (Hz) : 50•
Odhadovaná roční spotřeba (KWh) : 303•
Nejnižší teplota okolí (°C) : 10•
Délka kabelu (m) : 2.4•
Napájecí napětí (V) : 230-240•
Příkon (W) : 150•
Ovládání : Elektronické dotykové•
Technologie zchlazování : No Frost•
Odmrazování mrazničky : Automatické•
Výška (mm) : 1772•
Šířka (mm) : 540•
Hloubka (mm) : 549•
Akumulační doba (h) : 24•
Zmrazovací kapacita (kg/24h) : 20•
Hlučnost (dB(A)) : 39•
Hrubý objem mrazáku (l) : 216•
Čistý objem mrazáku (l) : 204•
Čistá hmotnost (kg) : 63•
Barva : Bílá•
Zavěšení dvířek : Vpravo, zaměnitelné doleva•
Zásuvky mrazáku - počet : 5 - plná šířka•
Odklápěcí dvířka mrazáku : 2, Průhledný plast•
Chladivo : R600a•
EAN kód produktu : 7332543249381•
Product Partner Code : All Partn•

Popis výrobku

Vestavná mraznička,
Čistý objem mrazáku (l):
208, Výška (mm): 1772,
Šířka (mm): 540,
Hloubka (mm): 547,
Výška balení (mm): 60,
Spotřeba el.energie
(W/h): 0.841,
Energetická třída: A+,
Hlučnost (dB(A)): 40
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