
Zásuvka s regulací vlhkosti pro čerstvou zeleninu
V naší zásuvce s regulací vlhkosti vydrží zelenina déle čerstvá a chutná. 
Kontrolou vlhkosti vzduchu vytváří ty nejlepší podmínky pro skladování. 
Uzavřené ventilační otvory jsou ideální pro bylinky a zeleninu.

Plně výsuvná zásuvka. Pro snadný přístup
Nikdy nebylo snazší dostat se k vašim čerstvým potravinám díky plně 
vysunovatelné zásuvce. Díky šikovnému designu ji lze zcela vysunout ven. 
Nabízí snazší způsob ukládání a odebírání jakýchkoliv potravin.

Horní dotykové elektronické ovládání nabízí snadný přístup k funkcím
Na zřetelném displeji horního dotykového elektronického ovládání si nastavíte 
přesnou teplotu a získáte snadný přístup k funkcím chladničky.

Udělejte si místo pro nadměrné nádoby pomocí 
FlexiShelf
S policí FlexiShelf můžete přeorganizovat vnitřek 
chladničky, jakkoliv si přejete. Flexibilní sklopnou polici 
lze zasunout zpět, plně vysunout nebo vysunout napůl, 
aby se okamžitě vytvořilo místo pro nadměrné a jinak 
atypické nádoby či láhve.

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

• Pro plnou integraci, k montáži se spřaženými (kluznými) dveřmi
• Čistá kapacita chladícího prostoru: 310 (l)
• Extrémně tichá: 34 dB
• Automatické odmrazování chladící přihrádky
• Funkce Holiday pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním 
během dovolené
• Funkce rychlého chlazení
• Větrák pro stejnou teplotu v celé chladničce
• Zvukový a světelný alarm déle otevřených/nedovřených dveří
• Poličky chladničky: 4 plná šířka + 1 Flexi polička, fólie na plastu
• Držák vajec: 2 na 6 vajíček
• Osvětlení chladničky: 1, Interní LED, Po straně
• Barva / design chladničky: Bílá
• Umístění dveřních závěsů: Vpravo, zaměnitelné doleva
• 1780 mm vestavná výška
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 1772 x 548 x 549
• Vestavné rozměry (mm): 1780 x 560 x 550
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Maximální teplota okolí, pro kterou je 
spotřebič vhodný (°C) 38

Třída energetické účinnosti F
Klimatická třída SN-N-ST
Emisní třída hluku šířeného vzduchem B
Celkový objem (lit.) 311
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem v dB(A) re 1pW 34

Instalace Vestavná se spřaženými dveřmi
Rozměry (mm) 1772x548x549
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 1780x560x550
Ovládání Touch electronic control
Odmrazování chladničky Automatické
Délka přívodního kabelu (m) 2.4
Zavěšení dvířek Vpravo, zaměnitelné doleva
Hrubý objem chladničky (l) 314
Osvětlení chladničky 1, Interní LED, Po straně
Napájecí napětí (V) 230-240
Frekvence (Hz) 50
Výška (mm) 1772
Šířka (mm) 548
Hloubka (mm) 549
Hmotnost (kg) 54
EAN kód produktu 7332543737895

Roční spotřeba energie (v kWh/rok) 143

Technická specifikace
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