
Prostorná zásuvka pro různé druhy zeleniny
Prostorná zásuvka na zeleninu pojme dlouhé i objemné kusy zeleniny. Snadno 
se do ní vejde veškerá čerstvá zelenina, od salátových okurek přes jarní 
cibulku až po celer.

LED osvětlení pro dokonalý přehled 
Vnitřní LED osvětlení vydává měkké diskrétní světlo, které rovnoměrně ozáří 
celý vnitřní prostor. LED žárovky jsou navíc menší a energeticky úspornější 
než standardní žárovky, a představují tedy přijatelnější volbu.

Řiďte funkce a teplotu pomocí elektronického ovládání
Elektronické ovládání vám dává možnost provádět přesné úpravy teploty a 
dalších funkcí. Tato účinná chladnička vám také poskytuje okamžitou zpětnou 
vazbu o vašich nastaveních na ovládacím panelu.

Rychlootevírací dveře. Přístup s minimální 
námahou
Snadný přístup do chladničky díky systému rychlého 
otevírání dveří. Chladnička aktivně podporuje úsilí při 
otevírání prostřednictvím systému, který tlačí dveře 
směrem ven, když je stisknuto madlo.

Rovnoměrné chlazení na každé polici. S technologií 
DynamicAir
Technologie DynamicAir udržuje konstantní proudění 
vzduchu, které zajišťuje stabilní teplotu v celé 
chladničce. Každá police je rovnoměrně chlazená, 
nedochází k množení bakterií a potraviny vydrží déle 
čerstvé. 

Rovnoměrně vychlazené. Na každé polici.
Chladnička 6000 DynamicAir udržuje konstantní proudění vzduchu, aby byla 
zaručena stabilní teplota v celém prostoru. Každá police je rovnoměrně 
chlazena odshora dolů, uchovává tak potraviny a chránění jejich kvalitu.

Specifikace a benefity

• Čistá kapacita chladícího prostoru: 309 (l)
• Velmi tichá: 39 dB
• Automatické odmrazování chladící přihrádky
• Funkce Coolmatic zajišťuje rychlé zchlazení čerstvých potravin
• Elektronická kontrola teploty s LED indikátory.
• Větrák pro stejnou teplotu v celé chladničce
• Zvukový a světelný alarm déle otevřených/nedovřených dveří
• Poličky chladničky: 5 plná šířka, Skleněné s lištou
• Držák vajec: 1 na 6 vajíček
• Šuplíky chladničky: 1 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): 1550 x 595 x 667
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Celkový objem (lit.) 309
Klimatická třída SN-N-ST-T
Maximální teplota okolí, pro kterou je 
spotřebič vhodný (°C) 43

Třída energetické účinnosti E
Emisní třída hluku šířeného vzduchem C
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem v dB(A) re 1pW 38

Instalace Volně stojící spotřebič
Rozměry (mm) 1550x595x667
Ovládání Elektronická kontrola
Odmrazování chladničky Automatické
Délka přívodního kabelu (m) 2.4
Zavěšení dvířek Vpravo, zaměnitelné doleva
Hrubý objem chladničky (l) 309
Osvětlení chladničky LED žárovka
Hloubka (mm) 667
Napájecí napětí (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Výška (mm) 1550
Šířka (mm) 595
Čistá hmotnost (kg) 54.3
EAN kód produktu 7332543828272
Roční spotřeba energie (v kWh/rok) 112

Technická specifikace
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