
Vychutnejte si čerstvou chuť rozmražených potravin
Funkce Frostmatic aktivuje nejvyšší mrazicí stupeň, aby čerstvé potraviny 
zmrazila v nejkratším možném čase. Poté se mraznička vrátí do původního 
nastavení. 

Kompletní kontrola jediným dotykem prstu
Vnitřní LED displej vám umožní přesně regulovat podmínky pro skladování 
potravin. Ovládání je natolik citlivé, že všechny funkce nastavíte pouhým 
dotykem prstu. Nastavení můžete zkontrolovat na přehledné obrazovce 
displeje.

Plná kontrola nad nastavením pouhým dotykem 
prstu
Tento LCD displej s pokročilým dotykovým ovládáním 
vám umožní převzít plnou kontrolu nad skladovacími 
podmínkami vašich potravin. Ovládání je tak citlivé, že 
lze vše přesně nastavit pouhým letmým dotykem prstu, 
zatímco všechny informace lze číst letmým pohledem 
na přehledné LCD obrazovce vnitřního

Šetřete energii s úspornou třídou A++ 
Řídíte se při výběru také energetickými štítky? Tato 
chladnička s mrazničkou spadá do energetické třídy A+
+. Rozdíl je zřejmý: spotřebiče třídy A++ jsou o 21 % 
energeticky úspornější než zástupci třídy A+. 

Rychlejší a účinnější odmrazování
Tato chladnička s mrazničkou disponuje technologií 
Static LowFrost, která urychluje proces odmrazování a 
redukuje tvorbu námrazy. Mrazicí spirály jsou obmotány 
kolem vany mrazničky, nemusíte ji proto tak často 
odmrazovat.

Kombinovaná chladnička s mrazničkou dole LowFrost; plně integrovaná s 
pevnými dvířky; výška (mm): 1780; celková roční spotřeba (KWh): 226; 
hlučnost dB(A): 36; čistý objem chladicího prostoru (l): 188; odmrazování 
chladničky: automatické; odmrazování mrazničky: manuální; ovládání; funkce: 
Frostmatic pro rychlé zmrazení; vybavení

Přizpůsobí se vaší chuti
S chladničkou CustomFlex® budete mít čerstvé suroviny vždy po ruce. 
Vyjímatelné přihrádky různých rozměrů vám umožní, abyste si prostor ve 
dveřích chladničky uspořádali tak, jak se vám právě hodí. Přehledně a logicky.

Specifikace a benefity

• Pro kompletní vestavbu, montáž pevných dveří.
• Čistá kapacita mrazáku : 72 (l)
• Čistá kapacita chladničky : 188 (l)
• Extrémně tichá: jen 36 dB
• Automatické odmrazování
• Funkce rychlého zmrazení
• Mraznička s funkcí Frostmatic - rychlé zmrazení 
• Osvětlení chladničky: 1, Interní LED, Po straně
• 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) 226
Ovládání Elektronické dotykové
Čistý objem chladničky/mrazničky (l) 188/72
Hrubý objem chladničky/mrazničky (l) 189/73
Barva Bílá
Osvětlení chladničky 1, Interní LED, Po straně
Zavěšení dvířek Vpravo, zaměnitelné doleva
Technologie zchlazování LowFrost
Odmrazování mrazničky Ruční
Odmrazování chladničky Automatické
Počet termostatů 1
Akumulační doba (h) 24
Zmrazovací kapacita (kg/24h) 4
Hlučnost (dB(A)) 36
Délka kabelu (m) 2.4
Napájecí napětí (V) 230-240
Příkon (W) 140
EAN kód produktu 7332543508754
Produktové číslo pro partnery All Open

Technická specifikace
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