
Вътрешното LED осветление осветява всеки ъгъл.
Вътрешното LED осветление излъчва дискретна, мека светлина, грееща 
равномерно в цялото вътрешно пространство. Освен това LED крушките 
са по-малки и по-енергийно ефективни от стандартните крушки - Вашият 
икономичен избор.

Управлявайте функциите за съхранение с електронното управление.
Електронното управление Ви дава възможност да правите прецизни 
настройки на температурата и другите функции за съхранение. Този 
ефективен вертикален фризер Ви дава моментна обратна връзка за 
Вашите настройки на цифровия контролен панел.

Чекмеджето MaxiBox се изтегля докрай за 
оптимално съхранение на продуктите. 
Фризерът е снабден с много голямо чекмедже 
MaxiBox с повече пространство за всички Ваши 
замразени храни. Чекмеджето се изтегля докрай и 
остава фиксирано на мястото си за лесен достъп до 
продуктите.

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.

NoFrost предотвратява натрупването на лед във фризера.
NoFrost не позволява образуването на лед във фризера. Без компромис в 
работата за на-доброто съхранение на Вашата храна.

Product Benefits & Features

• Общ нетен капацитет:  л
• Енергиен клас: F
• Фризер NoFrost с автоматично размразяване
• Позиция панти на вратата: Лява позиция и обръщаеми 
• Flexi-Space: подвижни стъклени рафтове във фризера
• Чекмеджета на фризера: 1 Пълна ширина + 3 макси чекмеджета + 1 
половин ширина, Устойчива пластмаса 
• Тавичка/и с капак: 2, Устойчива пластмаса 
• Frostmatic функция за бързо замразяване
• Визуална и звукова аларма за висока температура в уреда
• Осветление на фризера: Горна част, Вътрешно LED
• Звуков и визуален предупредителен сигнал за отворена врата
• Функция Бързо замразяване с автоматично преминаване към 
стандартен режим на работа
• Крачета: регулируеми крачета, Предни, Задни фискирани
• Аксесоари: 2 охладителя за хл.чанта 
• Цвят: Сив + врата от инокс с покритие срещу отпечатъци от пръсти 
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Технология на замразяване на 
фризера No Frost (без обледяване)

Нетен капацитет на фризера (л) 253
Енергиен клас F
Инсталация Свободностоящ
Размери ВxШxД в мм 1860x595x635
Размери за вграждане ВxШxД в мм неприложимо

Основен цвят Сив + врата от инокс с покритие 
срещу отпечатъци от пръсти

Захранващо напрежение (Volt) 230
Външна дължина на захранващия 
кабел 2.4

Продуктов код (PNC) 925 052 603
Ниво на шум, dB(A) 41
Минимална температура в 
помещението, C 10

Годишна консумация на енергия, 
kWh 299

Климатичен клас SN-N-ST-T
Капацитет на замразяване (кг/24ч) 15.5

Product Specification
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