
ZFU23403WA Mraznička

Snadno přístupný úložný prostor Space+

Tato mraznička je vybavena zásuvkou Space+ s
drážkami a nabízí praktický, snadno přístupný úložný
prostor.

Čtete rádi návody k použití? Nyní již nemusíte!

Není nutné číst složité návody k použití, abyste pochopili, jak správně ovládat
tuto mrazničku – ovládání je tak jednoduché a přímočaré, že je ihned jasné, jak
se používá.

Další benefity
Průhledné zásuvky usnadňují nahlížení•

Specifikace

Čistá kapacita mrazícího prostoru: 194
(l)

•

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

•

Poličky mrazáku: 1 Full Width + 2 Maxi
Drawers + 1 Half Depth , průhledný
plast

•

Počet přihrádek s odklápěcími dvířky:
2, Průhledný plast

•

Světelný varovný signál vysoké teploty•
Velmi tichý: pouze 40 dB•
Nožky : Nastavitelné, Přední, Zadní
pevné válečky

•

Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm):
1550 x 595 x 668

•

Technické specifikace

Instalace : Volně stojící spotřebič•
Rozměry (mm) : 1550x595x668•
Energetická třída : A+•
Frekvence (Hz) : 50•
Odhadovaná roční spotřeba (KWh) : 245•
Nejnižší teplota okolí (°C) : 10•
Délka kabelu (m) : 2.4•
Napájecí napětí (V) : 230•
Požad. jištění (A) : 10•
Příkon (W) : 140•
Ovládání : Mechanické•
Technologie zchlazování : Statická•
Odmrazování mrazničky : Ruční•
Výška (mm) : 1550•
Šířka (mm) : 595•
Hloubka (mm) : 668•
Akumulační doba (h) : 18•
Zmrazovací kapacita (kg/24h) : 19•
Hlučnost (dB(A)) : 40•
Hrubý objem mrazáku (l) : 224•
Čistý objem mrazáku (l) : 194•
Čistá hmotnost (kg) : 53.409•
Barva : Bílá•
Zavěšení dvířek : Vpravo, zaměnitelné doleva•
Zásuvky mrazáku - počet : 1 Full Width + 2 Maxi Drawers + 1 Half
Depth

•

Odklápěcí dvířka mrazáku : 2, Průhledný plast•
Chladivo : R600a•
EAN kód produktu : 7332543465545•
Product Partner Code : All Open•

Popis výrobku

Volně stojící mraznička,
194 l; energetická třída:
A+; mechanické
ovládaní; rozměry (mm):
1544 x 595 x 668; barva:
bílá


