
ZFU19400WA Mraznička

Nakupujte méně často, užívejte si více zábavy

Díky velkému místu pro uložení potravin vám chladicí
spotřebiče Space+ umožňují uchovávat více potravin
a méně nakupovat – a co nejvíce si tak užívat volného
času!

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.

Mrazicí zásuvka na malé potraviny se snadným přístupem

Tato pohodlně zabudovaná mrazicí zásuvka nabízí přímý a snadný přístup ke
kostkám ledu a ostatním drobným mraženým potravinám.

Další benefity
Průhledné zásuvky usnadňují nahlížení•

Zvuková výstraha v případě ponechaných otevřených dveří•

Energetická třída A+ zaručuje energeticky úspornou spotřebu•

Specifikace

Čistá kapacita mrazícího prostoru: 168
(l)

•

Odmrazování mrazáku: manuální•
Umístění dveřních pantů: Vpravo,
zaměnitelné doleva

•

Poličky mrazáku: 3 - plná šířka, 1
poloviční hloubka , průhledný plast

•

Počet přihrádek s odklápěcími dvířky:
1, Průhledný plast

•

Vizuální a akustický signál vysoké
teploty

•

Funkce rychlého zmrazení s
automatickým návratem k normálu

•

Velmi tichý: pouze 40 dB•
Nožky : Nastavitelné, Přední•
Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm):
1250 x 545 x 640

•

Technické specifikace

Instalace : Volně stojící spotřebič•
Rozměry (mm) : 1250x545x640•
Energetická třída : A+•
Frekvence (Hz) : 50•
Odhadovaná roční spotřeba (KWh) : 230•
Nejnižší teplota okolí (°C) : 10•
Délka kabelu (m) : 1.6•
Napájecí napětí (V) : 230•
Požad. jištění (A) : 10•
Příkon (W) : 160•
Ovládání : Elektronické•
Technologie zchlazování : Statická•
Odmrazování mrazničky : Ruční•
Výška (mm) : 1250•
Šířka (mm) : 545•
Hloubka (mm) : 640•
Akumulační doba (h) : 18•
Zmrazovací kapacita (kg/24h) : 20•
Hlučnost (dB(A)) : 40•
Hrubý objem mrazáku (l) : 199•
Čistý objem mrazáku (l) : 168•
Čistá hmotnost (kg) : 44.75•
Barva : Bílá•
Zavěšení dvířek : Vpravo, zaměnitelné doleva•
Zásuvky mrazáku - počet : 3 - plná šířka, 1 poloviční hloubka•
Odklápěcí dvířka mrazáku : 1, Průhledný plast•
Chladivo : R600a•
EAN kód produktu : 7332543252343•
Product Partner Code : All Open•

Popis výrobku

Volně stojící mraznička;
168 l; energetická třída:
A+; rozměry (mm): 1250
x 545 x 640; barva: bílá


