
SCE81816ZF Chladnička kombinovaná s mrazákem

Oddíl s nulovou zónou zajistí optimální podmínky
pro každou surovinu
K tomu, aby vaše potraviny zůstaly čerstvé, je třeba
zajistit optimální skladovací podmínky. Tato
chladnička obsahuje dva oddíly s nulovou zónou,
které vám umožní individuální nastavení vlhkosti a
teploty.

Ovládejte nastavení chladničky s mrazničkou
pouhým dotykem
Užívejte si plnou kontrolu nad uskladněním a
čerstvostí vašich potravin. Udělujte chladničce s
mrazničkou pokyny pouhým přejetím prstu. Perfektní
přehled o aktuálním nastavení vám zajistí přehledný
dotykový displej.

Rychlejší a účinnější odmrazování

Tato chladnička s mrazničkou disponuje technologií
Static LowFrost, která urychluje proces odmrazování a
redukuje tvorbu námrazy. Mrazicí spirály jsou
obmotány kolem vany mrazničky, nemusíte ji proto tak
často odmrazovat.

Další benefity
Vnitřní LED displej poskytuje pokročilé dotykové ovládání•

Mraznička s funkcí Frostmatic zajistí rychlé a šetrné zmrazení•

Funkce Coolmatic zajišťuje rychlé zchlazení čerstvých potravin•

Specifikace

Pro kompletní vestavbu, montáž
pevných dveří.

•

Čistá kapacita mrazáku : 51 (l)•
Čistá kapacita chladničky : 112 (l)•
Čistá kapacita nulové zóny 0°C: 0•
Velmi tichá: jen 38 dB•
Automatické odmrazování•
Funkce rychlého zmrazení•
Funkce Coolmatic - rychlé zchlazení
potravin

•

Mraznička s funkcí Frostmatic - rychlé
zmrazení

•

Zvukový a vizuální alarm vysoké
teploty

•

Výstražný vizuální a zvukový signál
otevřených dveří

•

Elektronická kontrola teploty s LCD
displejem

•

Možnost odděleného ovládání prostoru
mrazničky i chladničky díky technologii
dvou termostatů

•

Osvětlení chladničky: 1, Interní LED•
Umístění dveřních zámků: Vpravo,
zaměnitelné doleva

•

Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm):
1769 x 556 x 549

•

Vestavné rozměry (mm): 1780 x 560 x
550

•

Technické specifikace

Instalace : Vestavná•
Rozměry (mm) : 1769x556x549•
Energetická třída : A+•
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) : 1780x560x550•
Odhadovaná roční spotřeba (KWh) : 293•
Ovládání : Elektronické dotykové•
Čistý objem chladničky/mrazničky (l) : 112/51•
Hrubý objem chladničky/mrazničky (l) : 120/51•
Barva : Bílá•
Osvětlení chladničky : 1, Interní LED•
Zavěšení dvířek : Vpravo, zaměnitelné doleva•
Technologie zchlazování : LowFrost•
Odmrazování mrazničky : Ruční•
Odmrazování chladničky : Automatické•
Počet termostatů : 2•
Akumulační doba (h) : 20•
Zmrazovací kapacita (kg/24h) : 7•
Hlučnost (dB(A)) : 38•
Délka kabelu (m) : 2.4•
Napájecí napětí (V) : 230-240•
Příkon (W) : 120•
EAN kód produktu : 7332543508846•
Produktové číslo pro partnery : All Partn•

Popis výrobku

Kombinovaná
chladnička s mrazničkou
dole LowFrost; plně
integrovaná s pevnými
dvířky; výška (mm):
1780; celková roční
spotřeba (KWh): 293;
Hlučnost dB (A): 38;
čistý objem chladicího
prostoru (l):112;
odmrazování chladničky:
automatické;
odmrazování mrazničky:
manuální; ovládání:
dotykové s LCD
displejem, oddělené
ovládání prostoru
mrazničky a chladničky
se dvěma termostaty;
funkce: Frostmatic pro
rychlé zmrazení,
Coolmatic pro rychlé
zchlazení čerstvých
potravin, Dovolená pro
minimalizaci spotřeby a
ochranu proti pachům a
plísním během
dovolené, vizuální a
zvukový alarm při
vysoké teplotě, vizuální
a zvukový alarm při
otevřených dvířkách,
dětská pojistka,
ventilátor pro cirkulaci
vzduch; vybavení
chladničky: 4 plně široké
poličky ve dveřích, 2
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