
Snadná obsluha díky elektronickému ovládání
Elektronické ovládání umožňuje snadné nastavení mrazničky a jejích funkcí. 
Rychle a jednoduše upravíte teplotu podle vašich potřeb.  

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

Uchovejte kvalitu potravin s FastFreeze
Funkce FastFreeze rychle zmrazí čerstvé potraviny, 
aby se lépe uchovaly všechny vitamíny, textura, chutě a 
nutriční hodnoty.

No Frost, navždy bez námrazy
Technologie No Frost brání tvorbě námrazy uvnitř vaší 
mrazničky, kterou tak již nikdy nebudete muset opět 
odmrazovat. Díky tomu je hygieničtější a snadněji se 
čistí, zatímco vám nabízí více místa k uložení 
ingrediencí, které milujete.

No Frost, navždy bez námrazy
Technologie No Frost brání tvorbě námrazy uvnitř vaší mrazničky, kterou tak 
již nikdy nebudete muset opět odmrazovat. Díky tomu je hygieničtější a 
snadněji se čistí, zatímco vám nabízí více místa k uložení potravin, které 
milujete.

Specifikace a benefity

• K plné 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 rychlého zmrazení rychle zmrazí potraviny a zachová jejich chuť i 
vitamíny
• Vizuální a akustický signál vysoké teploty
• Světelné a akustické upozornění otevřených dveří 
• Funkce rychlého zmrazení s automatickým návratem k normálu
• Velmi tichý: pouze 39 dB
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 1772 x 548 x 549
• Vestavné rozměry (mm): 1780 x 560 x 550

Vestavná šuplíková mraznička No Frost
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Doporučené nastavení teploty pro 
optimalizované uchovávání potravin 
(°C)

-18

Celkový objem (lit.) 204
Klimatická třída SN-N-ST-T
Třída energetické účinnosti F
Emisní třída hluku šířeného vzduchem C
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem v dB(A) re 1pW 39

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

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

7.9

Objem prostoru označeného čtyřmi 
hvězdičkami (lit.) 204

Instalace Vestavná se spřaženými dveřmi
Rozměry (mm) 1772x548x549
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 1780x560x550
Frekvence (Hz) 50
Délka přívodního kabelu (m) 2.4
Napájecí napětí (V) 230-240
Příkon (W) 150

Ovládání Touch electronic control
Technologie zchlazování No Frost
Odmrazování mrazničky Automatické
Výška (mm) 1772
Šířka (mm) 548
Hloubka (mm) 549
Hrubý objem mrazáku (l) 216
Hmotnost (kg) 63
Zavěšení dvířek Vpravo, zaměnitelné doleva
Zásuvky mrazáku - počet 5 - plná šířka
Odklápěcí dvířka mrazáku 2, Průhledný plast
Chladivo R600a
EAN kód produktu 7332543717873
Zmrazovací kapacita (kg/24h) 15.7
Roční spotřeba energie (v kWh/rok) 292

Technická specifikace
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