
Police s bezpečnostním sklem
Robustní police uvnitř této chladničky jsou vyrobeny z bezpečnostního skla, 
které vyniká svou odolností. Jejich hladký povrch se navíc snadno udržuje.  

 Rychlé zmrazení čerstvých potravin díky funkci FastFreeze
Funkce FastFreeze rychle zmrazí čerstvé potraviny, aby se lépe zachovaly 
vitamíny, textury, chutě a všechny nutriční hodnoty.

Snadná obsluha s dotykovým elektronickým 
ovládáním
Dotykové elektronické ovládání nabízí snadný přístup k 
nastavením a funkcím chladničky, abyste mohli 
regulovat teplotu podle vašich potřeb. Naprostá 
kontrola na dosah ruky.

Snadná obsluha s dotykovým elektronickým 
ovládáním
Dotykové elektronické ovládání nabízí snadný přístup k 
nastavením a funkcím chladničky, abyste mohli 
regulovat teplotu podle vašich potřeb. Naprostá 
kontrola na dosah ruky.

Stálá teplota s technologií DynamicAir
Technologie DynamicAir udržuje stabilní teplotu uvnitř 
vaší chladničky. Chladný vzduch rovnoměrně cirkuluje 
a vaše potraviny jsou tak chráněny i při otevření dveří.

Stabilní teplota, vždy svěží
Technologie DynamicAir vytváří proudění vzduchu a cirkuluje chladným 
vzduchem v chladničce, takže v každém rohu je vždy stabilní teplota. Chrání 
suroviny před ztrátou tvaru nebo vysycháním.

Specifikace a benefity

• Čistá kapacita chladícího prostoru: 388 (l)
• Velmi tichá: 39 dB
• Automatické odmrazování chladící přihrádky
• Větrák pro stejnou teplotu v celé chladničce
• Poličky chladničky: 4 plná šířka, fólie na plastu
• Speciální police pro chlazení lahví.
• Držák vajec: 1 na 6 vajíček
• Šuplíky chladničky: 2 plná šířka
• Osvětlení chladničky: LED žárovka
• Barva / design chladničky: Bílá
• Umístění dveřních závěsů: Vpravo, zaměnitelné doleva
• Nožky: Nastavitelné, Zadní pevné válečky
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 1860 x 595 x 635
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Doporučené nastavení teploty pro 
optimalizované uchovávání potravin 
(°C)

4

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

Třída energetické účinnosti F
Objem prostoru označeného čtyřmi 
hvězdičkami (lit.) 390

Klimatická třída SN-N-ST-T
Emisní třída hluku šířeného vzduchem C
Celkový objem (lit.) 390
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem v dB(A) re 1pW 38

Instalace Volně stojící spotřebič
Rozměry (mm) 1860x595x635
Ovládání Mechanical control
Odmrazování chladničky Automatické
Délka přívodního kabelu (m) 2.4
Zavěšení dvířek Vpravo, zaměnitelné doleva
Hrubý objem chladničky (l) 392
Osvětlení chladničky LED žárovka
Napájecí napětí (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Výška (mm) 1860

Šířka (mm) 595
Hloubka (mm) 635
Hmotnost (kg) 59.11
EAN kód produktu 7332543732760
Roční spotřeba energie (v kWh/rok) 152

Technická specifikace
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