
Bytelné police z pevného skla
Police uvnitř této chladničky jsou vyrobeny z robustního 
bezpečnostního skla, a proto na nich můžete bez obav 
uchovávat i objemnější suroviny.

Přizpůsobí se vaší chuti
Díky systému odnímatelných přihrádek CustomFlex® si 
můžete prostor ve dveřích chladničky uspořádat tak, jak 
právě potřebujete. Každá surovina zde bude mít své 
místo. 

Větší přehled a flexibilita
Interiér mrazničky FlexiSpace je jasný a přehledný. 
Díky vyjímatelným skleněným policím a průhledným 
zásuvkám do ní můžete pohodlně ukládat i objemnější 
a těžší předměty.

Kombinovaná chladnička s mrazničkou dole LowFrost; plně integrovaná se 
spřaženými dvířky; výška (mm): 1780; celková roční spotřeba (KWh): 291; 
hlučnost dB(A): 36; čistý objem chladicího prostoru (l): 196; odmrazování 
chladničky: automatické; odmrazování mrazničky: manuální; ovládání: 
mechanické ovládání teploty; vybavení

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.

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
• Osvětlení chladničky: 1, Interní, LED žárovka
• Umístění dveřních zámků: Vpravo, zaměnitelné doleva
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 1772 x 540 x 549
• Vestavné rozměry (mm): 1780 x 560 x 550

Chladnička kombinovaná s mrazákem
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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) 291
Ovládání Mechanické
Čistý objem chladničky/mrazničky (l) 196/72
Hrubý objem chladničky/mrazničky (l) 199/73
Barva Bílá
Osvětlení chladničky 1, Interní, LED žárovka
Zavěšení dvířek Vpravo, zaměnitelné doleva
Technologie zchlazování LowFrost
Odmrazování mrazničky Ruční
Odmrazování chladničky Automatické
Počet termostatů 1
Akumulační doba (h) 22
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 7332543508532
Produktové číslo pro partnery All Open

Technická specifikace
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