
Uchovejte dokonalou texturu s FastFreeze 
Systém FastFreeze rychle zmrazí čerstvé potraviny, 
aby se lépe uchovaly všechny vitamíny, textura, chutě a 
nutriční hodnoty.

Snadná obsluha s elektronickým dotykovým 
ovládáním 
"Elektronické dotykové ovládání nabízí snadný přístup 
k nastavení chladničky s mrazničkou a jejich funkcím, 
abyste mohli snadno měnit teplotu podle vašich potřeb. 
Ovládání na dotyk vašich prstů.

Kombinovaná chladnička s mrazničkou , Ovládání: elektronické , Odmrazování 
mrazničky: Automatické, Počet kompresorů: 1, Hlučnost (dB(A)): 39, 
Energetická třída: A++, Spotřeba el.energie (W/h): 0.811, Odhadovaná roční 
spotřeba (KWh): 233

Odmrazujte méně často 
Díky zabudovanému systému zůstane chladnička s mrazničkou 300 LowFrost 
bez námrazy daleko snadněji. Náš systém snižuje tvorbu námrazy, abyste 
odmrazovali vaši mrazničku méně často. 

Specifikace a benefity

• Pro kompletní vestavbu, montáž pevných dveří.
• Čistá kapacita mrazáku : 72 (l)
• Čistá kapacita chladničky : 186 (l)
• Extrémně tichá: jen 35 dB
• Automatické odmrazování
• Funkce rychlého chlazení zajišťuje rychlé dosažení požadované teploty
• Funkce rychlého zmrazení
• Funkce Dovolená pro minimalizaci spotřeby během Vaší delší nepřítomnosti 
zabraňuje vytváření plísní a pachů
• Zvukový a vizuální alarm vysoké teploty
• Zvukové a vizuální upozornění na otevřená dvířka
• Elektronická kontrola teploty s LCD displejem
• Elektronická kontrola teploty
• Oddělené ovládání mrazící a chladící části
• Osvětlení chladničky: 1, Interní LED, Po straně
• Poličky chladničky: 3 plná šířka, sklo s obrubou vpředu a vzadu.
• Poličky mrazáku: 2, Široké, Skleněné
• Zásuvky mrazáku: 3 plná šířka, průhledný plast
• Šuplíky chladničky: 2 Poloviční šíře, průhledný plast
• Umístění dveřních zámků: Vpravo, zaměnitelné doleva
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 1769 x 556 x 549
• Vestavné rozměry (mm): 1780 x 560 x 550

Chladnička kombinovaná s mrazákem
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Instalace Vestavná
Rozměry (mm) 1769x556x549
Energetická třída A++
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 1780x560x550
Odhadovaná roční spotřeba (KWh) 225
Ovládání Elektronické dotykové
Čistý objem chladničky/mrazničky (l) 186/72
Hrubý objem chladničky/mrazničky (l) 189/73
Barva Bílá
Osvětlení chladničky 1, Interní LED, Po straně
Zavěšení dvířek Vpravo, zaměnitelné doleva
Technologie chlazení LowFrost
Odmrazování mrazničky Ruční
Odmrazování chladničky Automatické
Počet termostatů 2
Akumulační doba (h) 24
Zmrazovací kapacita (kg/24h) 12
Hlučnost (dB(A)) 35
Délka kabelu (m) 2.4
Napájecí napětí (V) 230-240
Příkon (W) 140
EAN kód produktu 7332543325641
Produktové číslo pro partnery All Open

Technická specifikace
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