
Dokonale čerstvé potraviny vďaka funkcii 
Frostmatic
Po vložení čerstvých potravín do mrazničky spustí 
funkcia Frostmatic maximálny mraziaci výkon, aby sa 
potraviny zmrazili čo najrýchlejšie a neprišli tak o svieži 
vzhľad a skvelú chuť. Potom sa mraznička vráti k 
štandardnému nastaveniu.

Technológia No Frost udržiava mrazničku bez 
námrazy
No Frost znamená, že odmrazovanie nie je potrebné. V 
mrazničke sa netvorí námraza, a vy si tak môžete byť 
istí jej maximálnym výkonom.

Špecifikácie a benefity

• Pre plnú integráciu, dvere-na-dvere
• Čistý objem mraziaceho priestoru: 85 l
• Záves dverí: vpravo - zameniteľné
• Zásuvky mrazničky: 3 plnej šírky, priehľadné plastové
• Funkcia Frostmatic na rýchle zmrazovanie
• Vizuálny a zvukový varovný signál pri vysokej teplote
• Svetelný a zvukový varovný signál pri otvorených dverách
• Rýchle zmrazovanie s automatickým návratom do normálu
• Úroveň hluku: len 40 dB
• Nožičky: Front adjustable rollers
• Rozmery VxŠxH (mm): 819 x 596 x 547 
• Rozmery pre zabudovanie (mm): 819 x 596 x 547 
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Klimatická trieda SN-N-ST-T
Odporúčané nastavenie teploty pre 
optimalizované uchovávanie potravín 
(°C)

-18

Objem priestoru označeného štyrmi 
hviezdičkami (lit.) 85

Akumulačná doba – doba, počas 
ktorej sa pri výpadku prevádzky udrží 
dostatočne nízka teplota, aby nedošlo 
k rozmrazovaniu (h)

8.7

Maximálna teplota okolia, pre ktorú je 
spotrebič vhodný (°C) 43

Emisná trieda hluku šíreného 
vzduchom D

Úroveň emisií hluku šíreného 
vzduchom v dB (A) re 1pW 43

Celkový objem (lit.) 85
Trieda energetickej účinnosti F
Inštalácia Zabudovateľný spotrebič
Rozmery (mm) 819x596x547
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH 
(mm) 820x600x550

Frekvencia 50
Dľžka prívodného kábla (m) 2.4
Napätie (V) 230-240
Požadované istenie (A) 10 A

Príkon (W) 90
Ovládanie Elektronické
Chladiaca technológia mrazničky No Frost
Odmrazovanie mrazničky automatické
Výška (mm) 819
Šírka (mm) 596
Hĺbka (mm) 547
Hrubý objem mrazničky (l) 86
Čistá hmotnosť (kg) 35.5
Pánty dvierok vpravo - zameniteľné
Počet zásuviek 3 plnej šírky
Chladivo R600a
Čiarový kód EAN 7332543751464
Ročná spotreba energie (kWh/rok) 237
Kapacita zmrazovania (kg/24h) 7
Odporúčaná predajná cena 559.00

Technická špecifikácia
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