
ZFP18400WA Mraznička

Mraznička, která se vám doma vejde téměř všude

Každý si nyní může snadno dopřát pohodlnou zásobu
zmrazených potravin a jídel, a to díky této praktické
úzké mrazničce, která se vejde téměř všude.

Když chcete vaše potraviny rychle zmrazit!

Tlačítko rychlého zmrazení vám umožňuje rychle
zmrazit potraviny, které byly čerstvě vložené do
mrazničky, aby byla zachována jejich maximální
čerstvost a minimální kazivost.

Zkontrolujte obsah vaší mrazničky pouhým pohledem

Již žádné otevírání a zavírání zásuvek v mrazničce, abyste zkontrolovali, co se
v nich nachází – tyto zásuvky jsou průhledné, a vy tak můžete pouhým
pohledem zkontrolovat složení vašich zásob.

Další benefity
Zvuková výstraha v případě ponechaných otevřených dveří•

Energetická třída A+ zaručuje energeticky úspornou spotřebu•

Specifikace

Čistá kapacita mrazícího prostoru: 157
(l)

•

Mechanické ovládání teploty•
Odmrazování mrazáku: manuální•
Umístění dveřních pantů: Vpravo•
Poličky mrazáku: 4 - plná šířka, 1
poloviční hloubka , průhledný plast

•

Vizuální a akustický signál vysoké
teploty

•

Funkce rychlého zmrazení s
automatickým návratem k normálu

•

Hladina hluku: pouze 43 dB•
Nožky : Nastavitelné, Zadní pevné
válečky

•

Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm):
1440 x 554 x 570

•

Technické specifikace

Instalace : Volně stojící spotřebič•
Rozměry (mm) : 1440x554x570•
Energetická třída : A+•
Frekvence (Hz) : 50•
Odhadovaná roční spotřeba (KWh) : 216•
Nejnižší teplota okolí (°C) : 16•
Délka kabelu (m) : 2.4•
Napájecí napětí (V) : 220-240•
Příkon (W) : 90•
Ovládání : Mechanické•
Technologie zchlazování : Statická•
Odmrazování mrazničky : Ruční•
Výška (mm) : 1440•
Šířka (mm) : 554•
Hloubka (mm) : 570•
Akumulační doba (h) : 11•
Zmrazovací kapacita (kg/24h) : 8•
Hlučnost (dB(A)) : 43•
Hrubý objem mrazáku (l) : 179•
Čistý objem mrazáku (l) : 157•
Čistá hmotnost (kg) : 45•
Barva : Bílá•
Zavěšení dvířek : Vpravo•
Zásuvky mrazáku - počet : 4 - plná šířka, 1 poloviční hloubka•
Chladivo : R600a•
EAN kód produktu : 7332543259755•
Product Partner Code : All Partn•

Popis výrobku

Volně stojící chladnička,
157 l; energetická třída:
A+; rozměry (mm): 1440
x 554 x 570; barva: bílá


