
Ukládejte pohodlně cokoliv
Zásuvka na zeleninu snadno pojme i větší a delší kusy potravin. Nakupujte s 
jistotou, že ve vaší chladničce máte dost místa pro pohodlné uložení větších 
potravin.

Prvotřídní LED osvětlení chladničky
Užívejte si výjimečný přehled s vnitřním LED osvětlením naší chladničky. 
Diskrétní, energeticky úsporné žárovky jasně osvítí celý prostor. Mají desetkrát 
menší spotřebu energie než standardní osvětlení.

Čtyřhvězdičková přihrádka pro rychlé zmrazení v 
chladničce 
Čtyřhvězdičková mrazicí přihrádka uvnitř chladničky 
může dosáhnout teploty až -18 ºC. Účinné zmrazování 
na dosah ruky.

Pečlivé skladování potravin díky vnitřnímu elektronickému ovládání
Mějte skladovací podmínky vašich potravin pod kontrolou díky funkci vnitřního 
elektronického ovládání. Kontrolky LED vám pohodlně ukazují teplotu a díky 
nastavení už nemusíte nic odhadovat.

OptiSpace má pro potraviny prostorný interiér
Naše chladnička s OptiSpace nabízí spoustu úložných možností jak nahoře, 
tak mezi policemi. A pokud potřebujete ještě více místa, zásuvky lze snadno 
vyjmout, aby vše vyhovovalo vašim specifickým potřebám.

Úložná řešení se spoustou prostoru
Chladnička 500 OptiSpace nabízí dostatek prostoru pro uložení potravin. S 
různými úložnými možnostmi snadno najdete místo pro větší položky. A pokud 
potřebujete ještě více místa, zásuvky lze snadno vyjmout.

Specifikace a benefity

• Pro plnou integraci, k montáži se spřaženými (kluznými) dveřmi
• Čistá kapacita chladícího prostoru: 109 (l)
• Čistá kapacita mrazícího prostoru: 14 (l)
• Typ mrazící přihrádky - počet hvězdiček: ****
• Velmi tichá: 38 dB
• Automatické odmrazování chladící přihrádky
• Funkce rychlého chlazení
• Poličky chladničky: 2 plná šířka, bílé plastové
• Držák vajec: 1 na 6 vajíček
• Šuplíky chladničky: 1 plná šířka
• Osvětlení chladničky: 1, Interní LED, Po straně
• Barva / design chladničky: Bílá
• Umístění dveřních závěsů: Vpravo, zaměnitelné doleva
• 880 mm vestavná výška
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 873 x 548 x 549
• Vestavné rozměry (mm): 880 x 560 x 550
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Maximální teplota okolí, pro kterou je 
spotřebič vhodný (°C) 38

Akumulační doba - doba po kterou se 
při výpadku provozu udrží dostatečně 
nízká teplota aby nedošlo k tání (h)

8.5

Třída energetické účinnosti F
Objem prostoru označeného čtyřmi 
hvězdičkami (lit.) 14

Klimatická třída SN-N-ST
Emisní třída hluku šířeného vzduchem C
Celkový objem (lit.) 124
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem v dB(A) re 1pW 37

Instalace Vestavná se spřaženými dveřmi
Rozměry (mm) 873x548x549
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 880x560x550
Ovládání Touch electronic control
Odmrazování chladničky Automatické
Délka přívodního kabelu (m) 2.4
Zavěšení dvířek Vpravo, zaměnitelné doleva
Hrubý objem chladničky (l) 110
Osvětlení chladničky 1, Interní LED, Po straně
Napájecí napětí (V) 230

Požad. jištění (A) 10
Frekvence (Hz) 50
Výška (mm) 873
Šířka (mm) 548
Hloubka (mm) 549
Hrubý objem oddílu mrazničky (l) 15
Hmotnost (kg) 31.62
EAN kód produktu 7332543750672
Roční spotřeba energie (v kWh/rok) 178
Zmrazovací kapacita (kg/24h) 2.6

Technická specifikace
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