
Regulace vlhkosti pro čerstvou zeleninu
Užívejte si chutnou zeleninu v naší zásuvce s regulací vlhkosti. Kontrolou 
vlhkosti vzduchu vytváří nejlepší podmínky k uchovávání potravin. Uzavřené 
ventilační otvory jsou ideální k uchovávání bylin a listové zeleniny, zatímco 
otevřené nabízí optimální místo. 

Chladnička bez zápachu s filtrem CleanAir
Užívejte si svěže vonící chladničku s filtrem CleanAir. Náš uhlíkový filtr 
neutralizuje silnou vůni potravin a chrání přirozené aroma vašich přísad. 

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. 

Chrání kvalitu přísad s FreshBox
FreshBox jsme navrhnuli pro péči o kvalitní přísady. Uchovávejte maso a ryby 
v této speciální zásuvce, mimo ostatní přísady, v ideálních podmínkách. 
Udržuje nižší teplotu než ve zbytku chladničky, čímž uchovává čerstvost a 
chuť. 

Bez kompromisů v prostornosti s MaxiBox 
Zásuvku na zeleninu MaxiBox jsme navrhli speciálně 
tak, aby ve vaší chladničce skvěle uchovávala i ty 
největší přísady. Můžete proto váš prostor organizovat 
snadno a účinně. Uchovávat můžete snadno vše, od 
sáčků brambor po vodní meloun. 

Uzpůsobitelný prostor s FlexiShelf 
S policí FlexiShelf můžete přeorganizovat vnitřek chladničky, jakkoliv vám to 
vyhovuje. Pohyblivou poloviční polici lze plně nebo napůl vysunout, aby se 
vytvořilo místo pro vaše předměty. Díky tomu můžete vždy snadno uchovávat 
vysoké lahve nebo mnoho menších věcí.

Specifikace a benefity

• Pro plnou integraci k montáži pevných dveří.
• Čistá kapacita chladícího prostoru: 310 (l)
• Extrémně tichá: 35 dB
• Automatické odmrazování chladící přihrádky
• Funkce Holiday pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním 
během dovolené
• Funkce rychlého chlazení
• Elektronická kontrola teploty s LCD displejem
• Větrák pro stejnou teplotu v celé chladničce
• Zvukový a světelný alarm déle otevřených/nedovřených dveří
• Poličky chladničky: 3 plná šířka, 1 Flexi polička, sklo s obrubou vpředu a 
vzadu.
• Držák vajec: 2 na 6 vajíček
• Osvětlení chladničky: 1, Interní LED
• Barva / design chladničky: Bílá
• Umístění dveřních závěsů: Vpravo, zaměnitelné doleva
• 1780 mm vestavná výška
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 1769 x 556 x 549
• Vestavné rozměry (mm): 1780 x 560 x 550

Vestavná chladnička monoklimatická
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Instalace Vestavná
Rozměry (mm) 1769x556x549
Energetická třída A++
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 1780x560x550
Ovládání Elektronické dotykové
Odhadovaná roční spotřeba (KWh) 114
Odmrazování chladničky Automatické
Barva Bílá
Délka kabelu (m) 2.4
Zavěšení dvířek Vpravo, zaměnitelné doleva
Hrubý objem chladničky (l) 314
Čistá kapacita chladícího prostoru (l) 310
Osvětlení chladničky 1, Interní LED
Napájecí napětí (V) 230-240
Frekvence (Hz) 50
Výška (mm) 1769
Šířka (mm) 556
Hloubka (mm) 549
Hlučnost (dB(A)) 35
Čistá hmotnost (kg) 55
EAN kód produktu 7332543355556
Produktové číslo pro partnery All Open

Technická specifikace
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