
Функцията Frostmatic на фризера позволява бързо замразяване, за 
да се запазят хранителните вещества на продуктите.
Функцията Frostmatic активира максималната мощност на замразяване, 
така че Вашата прясна храна замръзва възможно най-бързо. След това 
фризерът се връща към стандартните си настройки.

Вратите с плавно затваряне поддържат Вашия фризер правилно 
затворен.
Прецизно изработените панти за плавно затваряне на вратите помагат да 
се предотврати случайно отваряне на вратите на фризера, което може да 
доведе до загуба на енергия и развалена храна. Осигуряват плътно, 
сигурно и тихо изживяване при затваряне на вратата.

Насладете се на десет години спокойствие с 
новата гаранция на компресора.
Десетгодишната гаранция на компресора Ви 
осигурява максимално спокойствие. Гаранцията 
включва труд, транспорт, отстраняване и зареждане 
с газ, обща поддръжка и разходи за обслужване.

Сензорно електронно управление отгоре - получете лесен достъп до 
функциите.
С интуитивния и ясен дисплей можете прецизно да зададете 
температурата и без усилие да получите достъп до функциите на 
фризера със сензорното електронно управление отгоре.

NoFrost предотвратява натрупването на лед.
С NoFrost няма да Ви се налага да размразявате 
фризера, тъй като не се образува лед в него. 
Гаранция за винаги оптимална работа.

No Frost предотвратява образуването на лед във фризера.
No Frost предотвратява натрупването на лед във фризера. 
Ефективността никога не е компрометирана и храната Ви се съхранява 
по-добре от всякога.

Product Benefits & Features

• Общ нетен капацитет:  л
• Енергиен клас: F
• За пълно вграждане
• Електронно сензорно управление с цифрови индикации.
• Фризер NoFrost с автоматично размразяване
• Позиция панти на вратата: Дясна позиция § обръщаеми 
• Flexi-Space: подвижни стъклени рафтове във фризера
• Чекмеджета на фризера: 5 Пълна ширина, Устойчива прозрачна 
пластмаса 
• Тавичка/и с капак: 2, Устойчива пластмаса 
• Frostmatic функция за бързо замразяване
• Визуална и звукова аларма за висока температура в уреда
• Звуков и визуален предупредителен сигнал за отворена врата
• Функция включ./изключ. за защита на деца
• Аксесоари: 2 охладителя за хл.чанта 
• Цвят: Бял/a 
• 1780 мм. височина за вграждане
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Технология на замразяване на 
фризера No Frost (без обледяване)

Нетен капацитет на фризера (л) 204
Енергиен клас F
Инсталация За вграждане
Размери ВxШxД в мм 1769x556x549
Размери за вграждане ВxШxД в мм 1780x560x550
Основен цвят Бял/a
Консумирана мощност (Watt) 140
Захранващо напрежение (Volt) 230-240
Външна дължина на захранващия 
кабел 2.4

Продуктов код (PNC) 922 784 044
Ниво на шум, dB(A) 39
Минимална температура в 
помещението, C 10

Годишна консумация на енергия, 
kWh 292

Климатичен клас SN-N-ST-T
Капацитет на замразяване (кг/24ч) 16.5

Product Specification
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