
Tíz év nyugalom
Ennyi ideig garantáljuk, hogy a kompresszor miatt nem kell aggódnia. A 
jótállás vonatkozik a működéssel, a szállítással, a gázcserével, az általános 
karbantartással és a szervizeléssel kapcsolatos költségekre is.

CustomFlex® – minden igényre
Ahhoz, hogy friss, finom ételeket készíthessünk, elengedhetetlenek a friss 
hozzávalók. A CustomFlex®-szel egyéni igénye szerint rendezheti el a 
tárolnivalókat a hűtőszekrényben. A fiókok áthelyezésével könnyedén 
kialakíthatja a megfelelő méretű tereket. Ez a hűtő valóban ízlés szerinti 
hozzávalókkal szolgál!

Extra Chill fiók a finom, friss ételekért
Tartsa tovább frissen a sajtokat és felvágottakat az Extra Chill fiókban való 
tárolás révén. A zóna alacsonyabb hőmérsékletet tart fenn, mint a 
hűtőszekrény többi része.

Gyorsan nyitható ajtó –  minimális erőfeszítés
A gyorsan nyitható ajtórendszernek köszönhetően könnyen hozzáférhető a 
hűtő tartalma. Olyan rendszer segíti az egyszerűbb nyitást, amely a fogantyú 
megérintésekor kifelé nyomja az ajtót.

Cooling 360° technológiával az ételek minőségének megtartásáért
A Cooling 360° technológiával ételei hosszabb ideig megőrzik minőségüket . A 
hűtőszekrény egy cirkulációs rendszert használ, mely a hűtött levegőt 
folyamatosan minden sarokba mozgatja, megőrizve az ételek textúráját, a 
tápanyag tartalmát és az ízeket. Míg a rozsdamentes acélból készült belső tér 
minden ajtónyitás után

Product Benefits & Features

• Nulla fokos zóna nettó kapacitása
• Hűtőtér nettó űrtartalma: 358 l
• Nagyon csendes: csupán 39 dB 
• Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
• COOLMATIC funkció - nagy mennyiségű étel gyors lehűtésére
• Elektronikus vezérlés LED kijelzőkkel
• Hűtő polcok: 3 teljes szélességű, üvegpolc szegéllyel 
• Tojástartó: 2 db 8 tojásos
• Zöldségtároló fiók(ok):3 db széles
• Hűtőtér világítás:  oldalt,  tetőpanelen, LED
• Hűtő színe: Fekete rozsdamentes acél + Sötétszürke
• Ajtó nyitás: jobboldali és megfordítható
• Lábak, görgők: állítható lábak 
• Gyors ajtónyitó fogantyú
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Szín Fekete rozsdamentes acél + 
Sötétszürke

Hűtőtér technológia statikus
Energiaosztály (2010/30/EC) A++
Energiafogyasztás éves (kWh) 132
Klímaosztály SN-N-ST-T
Zajszint (dBA) 40
Hűtőtér bruttó űrtartalma (l) 404
Nulla fokos zóna bruttó űrtartalma 0
Vezérlés érintőkapcsoló
Vezérlőegység helye ajtó
Lábak, görgők állítható lábak
Fogantyú típusa gyors ajtónyitó
Ajtó jobboldali és megfordítható
Intenzív hűtés Van
Magas hőmérséklet-riasztás nincs
Hűtőpolcok 3 teljes szélességű
Hűtőpolcok típusa üvegpolc szegéllyel
Széles zöldségtároló fiók 3 db széles
Keskeny zöldségtároló fiók -
Nettó súly (kg) 64
 Magasság (mm)  1860
Szélesség (mm)  595

Mélység (mm) 645
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