
Spoľahlivé poličky s bezpečnostným sklom
Silné poličky vnútri chladničky sú vyrobené z bezpečnostného skla, známeho 
svojou trvácnosťou. V prípade náhodných vyliatia tekutiny, môžete poličky 
jednoducho vyčistiť vlhkou handričkou. 

Zachovajte dokonalú štruktúru so systémom FastFreeze
Systém FastFreeze rýchlo zmrazí čerstvé potraviny, takže sa v nich lepšie 
uchovajú vitamíny, štruktúra, príchute a výživné látky.

Ovládanie bez námahy s dotykovými elektronickými 
ovládacími prvkami
Dotykové elektronické ovládacie prvky poskytujú 
jednoduchý prístup k nastaveniam a funkciám 
chladničky, takže môžete meniť teplotu v závislosti od 
svojich potrieb. Úplné ovládanie na dosah ruky.

Ovládanie bez námahy s dotykovými elektronickými 
ovládacími prvkami
Dotykové elektronické ovládacie prvky poskytujú 
jednoduchý prístup k nastaveniam a funkciám 
chladničky, takže môžete meniť teplotu v závislosti od 
svojich potrieb. Úplné ovládanie na dosah ruky.

TwinTech® No Frost – potraviny zostávajú 
hydratované a šťavnaté
Už žiadne manuálne odmrazovanie vďaka TwinTech® 
No Frost. Duálny chladiaci systém navyše udržuje 
potraviny v chladničke o 60 % hydratovanejší, než u 
systému s jedným výparníkom.* Tým, že chladnička 
nečerpá suchý vzduch z mrazničky, udržuje ideálnu 
vlhkosť a chráni potraviny pred vysychaním.*

Špecifikácie a benefity

• Čistý objem mrazničky: 91 l
• Čistý objem chladničky: 220 l
• Úroveň hluku: 43 dB
• Automatické odmrazovanie mraziacej časti
• Automatické odmrazovanie chladiacej časti
• Cirkulácia vzduchu ventilátorom pre rovnomerné rozloženie teploty v 
chladničke
• Funkcia Action Cool rýchlo zabezpečí požadovanú teplotu v chladničke
• Funkcia Action Freeze rýchlo zmrazuje potraviny a chráni vitamíny a arómy 
potravín
• Osvetlenie chladničky: integrované pri ovládačoch, vnútorné LED
• Poličky chladničky: 2 plnej šírky, Foil on Plastic
• Poličky mrazničky: 2, sklenené
• Zásuvky mrazničky: 2 plnej šírky + 1 polovičnej hĺbky, priehľadné plastové
• Zásuvky chladničky: 2 polovičnej šírky, 2 Half Drawers
• Špeciálna polica na fľaše
• Zavesenie dverí: vpravo - zameniteľné
• Nožičky: nastaviteľné

Chladnička kombinovaná s mrazničkou 
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Inštalácia Voľne stojaci spotrebič
Rozmery (mm) 1850x595x647
Ovládanie Touch electronic control
Čistý objem chladničky/mrazničky (l) 220/91
Hrubý objem chladničky/mrazničky (l) 223/109

Farba sivá + antikorové dvere s úpravou 
proti odtlačkov prstov

Osvetlenie chaldničky integrované pri ovládačoch, vnútorné 
LED

Pánty dvierok vpravo - zameniteľné
Technológia chladenia NoFrost
Odmrazovanie mrazničky automatické
Odmrazovanie chladničky automatické
Počet termostatov 1
Typ rukoväte Bluefire
Dľžka prívodného kábla (m) 2.4
Napätie (V) 230
Príkon (W) 120
Čiarový kód EAN 7332543749997
Klimatická trieda SN-N-ST-T
Objem priestoru označeného štyrmi 
hviezdičkami (lit.) 92.7

Trieda energetickej účinnosti F

Celkový objem (lit.) 313
Akumulačná doba – doba, počas 
ktorej sa pri výpadku prevádzky udrží 
dostatočne nízka teplota, aby nedošlo 
k rozmrazovaniu (h)

12.2

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

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

Emisná trieda hluku šíreného 
vzduchom D

Kapacita zmrazovania (kg/24h) 4.6
Ročná spotreba energie (kWh/rok) 304
Odporúčaná predajná cena 449.00

Technická špecifikácia
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