
Vynikající viditelnost díky LED osvětlení
Mějte dokonalý přehled nad obsahem své chladničky 
díky jasnému LED osvětlení. Toto prémiové moderní 
světlo dosáhne do všech rohů a je 10x úspornější než 
standardní osvětlení. 

S novými policemi se při plnění chladničky 
nemusíte omezovat
Výjimečnou flexibilitu při ukládání potravin umožňuje 
nový design skleněných polic z bezpečnostního skla. 
Jsou hlubší a širší, abyste se nemuseli v ničem 
omezovat. 

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: 207 (l)
• Extrémně tichá: 35 dB
• Automatické odmrazování chladící přihrádky
• Poličky chladničky: 4 plná šířka, fólie na plastu
• Držák vajec: 2 na 6 vajíček
• Šuplíky chladničky: 1 plná šířka
• Osvětlení chladničky: LED žárovka
• Barva / design chladničky: Bílá
• Umístění dveřních závěsů: Vpravo, zaměnitelné doleva
• 1225 mm vestavná výška
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 1218 x 548 x 549
• Vestavné rozměry (mm): 1225 x 560 x 550

Vestavná chladnička monoklimatická
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Maximální teplota okolí, pro kterou je 
spotřebič vhodný (°C) 43

Třída energetické účinnosti F
Objem prostoru označeného čtyřmi 
hvězdičkami (lit.) 0

Klimatická třída SN-N-ST-T
Emisní třída hluku šířeného vzduchem B
Celkový objem (lit.) 208
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem v dB(A) re 1pW 35

Instalace Vestavná se spřaženými dveřmi
Rozměry (mm) 1218x548x549
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 1225x560x550
Ovládání Mechanical control
Odmrazování chladničky Automatické
Délka přívodního kabelu (m) 2.4
Zavěšení dvířek Vpravo, zaměnitelné doleva
Hrubý objem chladničky (l) 212
Osvětlení chladničky LED žárovka
Napájecí napětí (V) 230-240
Frekvence (Hz) 50
Výška (mm) 1218
Šířka (mm) 548
Hloubka (mm) 549

Hmotnost (kg) 35
EAN kód produktu 7332543725243
Roční spotřeba energie (v kWh/rok) 127

Technická specifikace
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