
Dupla elektronikus érintésvezérlő. Finomhangolás egyetlen érintéssel
Tartsa kézben a hűtő minden funkciójának szabályzását a dupla elektronikus 
érintésvezérlő segítségével! A panel és a LED-kijelző egyszerű hozzáférést 
kínál az általános és a hőfokbeállításokhoz. Így mindent pontosan szabályozva 
kiemelkedő eredményt érhet el az élelmiszerek tárolásában.

Prémium formatervezés a prémium konyhákhoz.
A hűtőszekrény elegáns, modern kialakítása modernebb megjelenést 
kölcsönöz a konyhának. A lapos ajtó elegáns, prémium, minimalista kialakítása 
és az anyagok minősége révén ez a hűtőszekrény a konyha új középpontjává 
válik.

TwinTech® No Frost technológiával ételei lédúsak maradnak 
A TwinTech® No Frost technológiával a hűtőszekrény  megóvja az ételei 
hozzávalóit és az ízeket. A szokásosnál nagyobb fagymentesség érhető el, 
mivel két hűtőrendszert tartalmaz: hűtőszekrényhez és a fagyasztóhoz. A 
fagyasztó nem fagyos. A hűtőszekrény nedvességtartalmát optimálisan tartják, 
így 60% -kal kevesebb az élelmiszer

Stabil hőmérsékletek a MultiFlow segítségével
A MultiFlow az egész hűtőszekrényben stabil hőmérséklet és páratartalom 
fenntartásával védi az ételek minőségét. Több légcsatorna lehetővé teszi a 
hideg levegő aktív keringését minden sarkon.

A hűtőkapacitás következő szintje - MultiSpace
Az innovatív MultiSpace technológiával, több 
tárolókapacitást biztosít a hűtőszekrény. Az intelligens 
helymegoldások és az állítható belső tér több 
lehetőséget kínál az ételek tárolására.

A hűtőkapacitás következő szintje
A MultiSpace 8000 hűtőszekrény nagyobb kapacitást biztosít, mint a szokásos 
kivitel, mivel kiegészítő tárolóeszközt is tartalmaz. Az állítható belsőnek 
köszönhetően, a hűtőszekrény sokoldalúbb, mint valaha.

Product Benefits & Features

• Fagyasztó nettó űrtartalma: 128 l
• Hűtőtér nettó űrtartalma: 309 l
• 0°C-os zóna nettó űrtartalma: 0 l 
• Zajszint: 45 dB
• Automatikus leolvasztás a fagyasztóban
• Automatikus leolvasztás a hűtőben
• Twist&Serve jég adagoló
• COOLMATIC funkció - nagy mennyiségű étel gyors lehűtésére
• FROSTMATIC funkció - nagy mennyiségű élelmiszer gyors fagyasztáshoz
• VAKÁCIÓ funkció: 14 fokon tartja a hűtőteret hosszabb távollét esetén, így 
megakadályozza a szag és penészképződést és alacsonyan tartja az 
energiafogyasztást
• Magas hőmérséklet riasztás: hang és kijelzés
• Elektronikus hőmérséklet vezérlés ajtóra szerelt LCD kijelzővel
• Dual Control rendszer: külön vezérelhető hűtő és fagyasztótér
• Hűtőtér világítás: tetőpanelen, LED
• Hűtő polcok: 3 teljes szélességű, üvegpolc szegéllyel 
• Fagyasztó fiókok: 2 széles fiók,átlátszó műanyag
• Hűtő fiókok: 1 db széles, átlátszó műanyag
• Speciális hűtő fiókok: Extra Chill
• Ajtónyitás: jobbra, szerviz által megfordítható
• Állítható lábak
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Szín Fekete rozsdamentes acél + 
Sötétszürke

Energiaosztály (2010/30/EC) A++
Energiafogyasztás éves (kWh) 321
Zajszint (dBA) 45
Klímaosztály SN-N-ST-T
Minimális környezeti működési 
hőmérséklet 10

Vezérlőegység helye ajtó
Vezérlés érintőkapcsoló
Hűtőtér technológia dinamikus hűtés
Fagyasztótér technológia No Frost (jegesedésmentes)
Hűtőtér nettó űrtartalma (l) 309
Fagyasztótér nettó űrtartalma (l) 128
0C zóna űrtartalma (l) 24
Ventilátor MultiFlow légkeringtetés
Világítás tetőpanelen, LED
Gyorsfagyasztás igen, auto visszaállítással
Széles zöldségtároló fiók 1 db széles
Keskeny zöldségtároló fiók -
Fagyasztórekeszek száma 2 széles fiók
Nettó súly (kg) 88.5
 Magasság (mm)  1920

Szélesség (mm)  700
Mélység (mm) 712
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