
Вътрешното LED осветление осветява всеки ъгъл на хладилника.
Насладете се на отлична видимост с вграденото LED осветление на 
нашия хладилник. Дискретните, енергийно ефективни крушки блестят с 
ярка светлина в цялото вътрешно пространство. Консумират десет пъти 
по-малко енергия от стандартното осветление.

Електронен двоен сензорен контрол за лесно задаване на 
правилната функция. 
Благодарение на електронния двоен сензорен контрол никога няма да се 
тревожите какво се случва във вътрешността на хладилника Ви. Лесно 
можете да управлявате различните функции и да задавате прецизни 
настройки на хладилника и фризера само с едно докосване. 

DynamicAir поддържа стабилни температури, предотвратявайки 
изсъхването на храната.
DynamicAir гарантира поддържане на стабилна температура във Вашия 
хладилник. Той работи чрез циркулация на хладен въздух навсякъде, 
което означава, че дори когато вратата се отвори, храната Ви е защитена 
от затопляне.

Инверторният компресор има десетгодишна 
гаранцияжсрещу повреда.
Насладете се на пълно спокойствие с десетгодишна 
гаранция на инверторния компресор. Гаранцията 
покрива щети, които биха могли да възникнат по 
време на труд, транспорт, отстраняване и 
зареждане на газ или обща поддръжка.

No Frost във фризера и оптимална влажност в 
хладилника с TwinTech® No Frost. 
Интелигентната система с двойно охлаждане 
TwinTech® No Frost заключва влажността в 
продуктите. Превъзхождаща стандартните системи 
No Frost, тя охлажда хладилника и фризера 
поотделно. Във фризера не се натрупва лед. 
Хладилникът поддържа правилната влажност, което 
води до 60% по-малка загуба на тегло

Оптимална влажност за сочни и пресни зеленчуци с TwinTech® No 
Frost. 
Комбинираният хладилник с фризер TwinTech® No Frost запазва 
хранителните качества на продуктите. Интелигентна технология с две 
независими системи за охлаждане и Nо Frost във фризера. Превъзхожда 
стандартните системи Nо Frost, поддържа идеалната влажност в 
хладилника и предпазва храната от изсушаване. 60% по-малка загуба на 
тегло

Product Benefits & Features

• Нетен капацитет на хладилника: 193 л
• Нетен капацитет на фризера: 61 л
• Нетен капацитет на зона с нулева темпаратура:  л
• Общ нетен капацитет: 254 л
• Енергиен клас: E
• За пълно вграждане с плъзгаща се врата
• Цвят/ дизайн на хладилника: Бял/a
• Автоматично размразяване на фризера
• Автоматично размразяване на хладилното отделение
• Циркулация на въздуха чрез вентилатор за осигуряване на равномерна 
температура в хладилника
• Функцията Shopping бързо осигурява желаната температура 
• Функция за бързо замразяване с опция за връщане към обичайните 
настройки
• TasteGuard ® филтър
• Режим Ваканция минимизира изразходваната енергия по време на 
продължително отсъствие и предотвратява появата на мухъл и 
неприятни миризми
• Звуков и визуален предупредителен сигнал при висока температура
• Звуков и визуален предупредителен сигнал при отворена врата
• Отделни системи за управление на фризера и хладилното отделение
• Осветление на хладилника: 1, Вградено , Вътрешно LED , С ефект 
"изгряване"
• Хладилни рафтове: 2 пълна ширина +1 регулируем, Фолио върху 
пластмаса
• Поставка за яйца: 2 за 6 яйца
• Фризерни рафтове: 2, Пълна ширина, Закалено стъкло
• Чекмеджета на фризера: 3 Пълна ширина, Устойчива прозрачна 
пластмаса
• Специални чекмеджета на хладилника: Пластмаса с фолио 
• Отделения с нулева температура 0°: No 
• Панти на вратата с: Дясна позиция § обръщаеми  
• Други аксесоари към фризера: 2 охладителя за хл.чанта 
• 1780 мм височина за вграждане

Хладилник с фризер
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Инсталация За вграждане
Технология на охлаждане на 
хладилната част Статично с вентилатор
Технология на замразяване на 
фризера No Frost (без обледяване)

Нетен капацитет на хладилника (л) 193
Общ нетен капацитет (л) 254
Нетен капацитет на фризера (л) 61
Размери за вграждане ВxШxД в мм 1780x560x550
Размери ВxШxД в мм 1772x548x549
Основен цвят Бял/a
Консумирана мощност (Watt) 140
Захранващо напрежение (Volt) 230-240
Външна дължина на захранващия 
кабел 2.4

Продуктов код (PNC) 925 501 095
Енергиен клас E
Ниво на шум, dB(A) 35
Минимална температура в 
помещението, C 10

Годишна консумация на енергия, 
kWh 214

Климатичен клас SN-N-ST-T
Капацитет на замразяване (кг/24ч) 5

Product Specification
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