
Funkce Frostmatic pro rychlé zmrazení
Funkce Frostmatic po vložení čerstvých potravin do mrazničky dočasně spustí 
maximální mrazicí výkon, aby se potraviny zmrazily co nejrychleji a nepřišly 
tak o čerstvý vzhled a chuť. Poté se mraznička vrátí ke standardnímu 
nastavení.

Dveře nikdy nezůstanou otevřené
Speciální dveřní panty zajistí, že se tato mraznička, 
pokud necháte nedopatřením otevřené její dveře, sama 
zavře. Jemně a precizně.  

Zásuvka MaxiBox umožňuje zamrazování i 
objemných potravin
Zásuvka MaxiBox je speciálně navržena pro 
zamrazování velkých kusů potravin. Tato zásuvka vám 
umožní co nejlépe uspořádat prostor dle vašich potřeb 
a pohodlně vkládat a uchovávat objemné potraviny, 
jako jsou například dorty nebo velké porce masa.

Okamžité nastavení teploty a funkcí
Vyspělý dotykový displej vám dodá plnou kontrolu nad 
skladováním potravin. Ovládání je tak citlivé, že 
nastavení změníte pouhým dotykem prstu. Displej vám 
okamžitě poskytne informace o aktuální teplotě a 
aktivních funkcích. 

Zásuvková mraznička NoFrost; plně integrovaná s pevnými dvířky; výška 
(mm): 1780; energetická třída: A+; celková roční spotřeba (KWh): 303; 
hlučnost dB(A): 39; čistý objem mrazničky (l): 204; odmrazování: automatické; 
ovládání: dotykové s LCD displejem; funkce: frostmatic pro rychlé zmrazení s 
automatickým návratem k normální

Chytrá technologie udrží mrazničku zcela bez námrazy
Díky vyspělé technologii NoFrost, která zabraňuje vzniku námrazy, budete mít 
jistotu, že vaše mraznička nebude nikdy potřebovat odmrazit.

Specifikace a benefity

• Pro plnou integraci do vestavné kuchyně
• Čistá kapacita mrazícího prostoru: 204 (l)
• Umístění dveřních pantů: Vpravo, zaměnitelné doleva
• Poličky mrazáku: 5 - plná šířka, průhledný plast 
• Počet přihrádek s odklápěcími dvířky: 2, Průhledný plast
• Funkce Frostmatic pro rychlé zmrazování
• Vizuální a akustický signál vysoké teploty
• Světelné a akustické upozornění otevřených dveří 
• Velmi tichý: pouze  dB
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 1769 x 556 x 549
• Vestavné rozměry (mm): 1780 x 560 x 550
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Instalace Vestavná
Rozměry (mm) 1769x556x549
Energetická třída A+
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 1780x560x550
Frekvence (Hz) 50
Odhadovaná roční spotřeba (KWh) 303
Nejnižší teplota okolí (°C) 10
Délka kabelu (m) 2.4
Napájecí napětí (V) 230-240
Příkon (W) 140
Ovládání Elektronické dotykové
Technologie zchlazování NoFrost
Odmrazování mrazničky Automatické
Výška (mm) 1769
Šířka (mm) 556
Hloubka (mm) 549
Akumulační doba (h) 24
Zmrazovací kapacita (kg/24h) 20
Hlučnost (dB(A)) 39
Hrubý objem mrazáku (l) 216
Čistý objem mrazáku (l) 204
Čistá hmotnost (kg) 65
Barva Bílá
Zavěšení dvířek Vpravo, zaměnitelné doleva
Zásuvky mrazáku - počet 5 - plná šířka

Odklápěcí dvířka mrazáku 2, Průhledný plast
Chladivo R600a
EAN kód produktu 7332543508358
Produktové číslo pro partnery All Partn

Technická specifikace
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