
ENN2874CFW Chladnička kombinovaná s mrazákem

Skladování v chladu s nízkou spotřebou energie u
spotřebiče se špičkovým výkonem
S třídou energetické účinnosti A++ v sobě tento
spotřebič kombinuje skvělý výkon a velmi nízkou
spotřebu energie.

Uspořádejte si skladovací prostor vaší chladničky
tak, jak chcete
Díky praktickému kontejnerovému systému skladování
potravin ve dveřích chladničky CustomFlex™ můžete
přizpůsobit police, spony a koše libovolným
způsobem. Vaše účinně a logicky uskladněné
potraviny budou vždy snadno nadosah.

Inteligentní systém FreeStore®: svoboda pro
ukládání čerstvých potravin kdekoli
Ukládejte jídlo v jakékoli oblasti chladničky. Zůstane
velmi čerstvé a svěží, ať ho uložíte kamkoli, protože
inteligentní systém FreeStore® dopraví chladný
vzduch všude, kam je to třeba.

Další benefity
Přírodní filtr TasteGuard® odstraňuje nežádoucí aroma a nepříjemné pachy•

Moderní LED osvětlení - pro skvělou viditelnost•

Specifikace

Určeno k plné vestavbě se spřaženými
dveřmi

•

Čistá kapacita mrazáku : 72 (l)•
Čistá kapacita chladničky : 192 (l)•
Extrémně tichá: jen 35 dB•
Automatické odmrazování•
Ventilátor pro cirkulaci vzduchu
zajišťuje rovnoměrnou teplotu

•

Funkce rychlého chlazení zajišťuje
rychlé dosažení požadované teploty

•

Funkce rychlého zmrazení•
Funkce Dovolená pro minimalizaci
spotřeby během Vaší delší
nepřítomnosti zabraňuje vytváření
plísní a pachů

•

Zvukový a vizuální alarm vysoké
teploty

•

Výstražný vizuální a zvukový signál
otevřených dveří

•

Elektronická kontrola teploty s LCD
displejem

•

Možnost odděleného ovládání prostoru
mrazničky i chladničky díky technologii
dvou termostatů

•

Osvětlení chladničky: 1, Interní LED•
Poličky chladničky: 3 plná šířka, 1 Flexi
polička , sklo s obrubou vpředu a
vzadu.

•

Poličky mrazáku: 2, Široké, Skleněné•
Zásuvky mrazáku: 3 plná šířka ,
průhledný plast

•

Technické specifikace

Instalace : Vestavná se spřaženými dveřmi•
Rozměry (mm) : 1772x540x549•
Energetická třída : A++•
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) : 1780x560x550•
Odhadovaná roční spotřeba (KWh) : 227•
Ovládání : Elektronické dotykové•
Čistý objem chladničky/mrazničky (l) : 192/72•
Hrubý objem chladničky/mrazničky (l) : 197/73•
Barva : Bílá•
Osvětlení chladničky : 1, Interní LED•
Zavěšení dvířek : Vpravo, zaměnitelné doleva•
Technologie zchlazování : Statická low frost•
Odmrazování mrazničky : Ruční•
Odmrazování chladničky : Automatické•
Počet termostatů : 2•
Akumulační doba (h) : 22•
Zmrazovací kapacita (kg/24h) : 12•
Hlučnost (dB(A)) : 35•
Délka kabelu (m) : 2.4•
Napájecí napětí (V) : 230-240•
Příkon (W) : 140•
EAN kód produktu : 7332543469055•
Kód produktu (PNC) : 925 500 017•
Product Partner Code : All Open•
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