
Snadná správa teploty
Interní dotykové ovládání nabízí snadnou správu teploty a nastavení. Rychlé 
změny můžete provést stisknutím tlačítka. Displej nastavení teploty navíc 
okamžitě zobrazuje informace o aktuálním nastavení. 

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

Stálý chlad s DynamicAir
DynamicAir zajišťuje udržování stabilní teploty uvnitř vaší chladničky. Funguje 
na základě cirkulace chladného vzduchu, který chrání vaše potraviny před 
ohřátím i při otevření dveří. Chytře a lépe chrání potraviny. 

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

• Určeno k plné vestavbě se spřaženými dveřmi
• Čistá kapacita mrazáku : 72 (l)
• Čistá kapacita chladničky : 196 (l)
• Extrémně tichá: jen 36 dB
• Automatické odmrazování
• Ventilátor pro cirkulaci vzduchu zajišťuje rovnoměrnou teplotu
• Funkce rychlého zmrazení
• 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): 1772 x 540 x 549
• Vestavné rozměry (mm): 1780 x 560 x 550
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Instalace Vestavná se spřaženými dveřmi
Rozměry (mm) 1772x540x549
Energetická třída A++
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 1780x560x550
Odhadovaná roční spotřeba (KWh) 229
Ovládání Elektronické dotykové
Čistý objem chladničky/mrazničky (l) 196/72
Hrubý objem chladničky/mrazničky (l) 199/73
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 1
Akumulační doba (h) 22
Zmrazovací kapacita (kg/24h) 3.5
Hlučnost (dB(A)) 36
Délka kabelu (m) 2.4
Napájecí napětí (V) 230-240
Příkon (W) 140
EAN kód produktu 7332543478590
Produktové číslo pro partnery All Open

Technická specifikace
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