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

Напълно изтеглящо се отделение за лесен достъп до пресните 
продукти.
Никога не е било толкова лесно да имате достъп до Вашите пресни 
продукти с напълно изтеглящото се отделение. Благодарение на удобния 
дизайн, то може да бъде издърпано докрай, предлагайки по-лесно 
поставяне и изваждане на продуктите.

Регулирайте температурата и функциите с 
електронното сензорно управление.
Електронното сензорно управление осигурява 
лесен достъп до настройките и функциите на 
хладилника, така че можете да регулирате 
температурата спрямо Вашите предпочитания. 

Управлявайте нивото на влага в хладилника със 
системата за контрол на влажността.
Насладете се на вкусни зеленчуци с нашето 
отделение за контрол на влажността. Управлявайки 
влагата във въздуха, то създава най-добрата среда 
за съхранение на Вашата храна. Затварянето на 
отворите създава идеалното място за съхранение 
на билки и листни зеленчуци, докато отварянето им 
осигурява

Стабилно охлаждане с DynamicAir
DynamicAir гарантира стабилна температура във вътрешността на Вашия 
хладилник. Хладният въздух циркулира  навсякъде, като по този начин 
храната Ви е защитена от затопляне дори, когато вратата се отвори.

DynamicAir стабилизира температурата, като предотвратява 
изсушаването на храната.
Технологията DynamicAir създава постоянен въздушен поток, циркулиращ 
във вътрешността на хладилника, поддържайки стабилна температура 
във всеки ъгъл. По този начин храната е защитена от загуба на форма 
или изсушаване.

Product Benefits & Features

• Монтаж на плъзгаща се врата за пълно вграждане
• Нетен обем на хладилното отделение: 310 л
• Изключително тих: само 34 dB 
• Автоматично размразяване на хладилното отделение
• Функцията Shopping за пазаруване бързо осигурява желаната 
температура на охлаждане
• Електронно регулиране на температурата с LED управление
• Рафтове на хладилника: 5 пълна ширина, Устойчиво стъкло пълна 
ширина
• Поставка за яйца: 2 за 6 яйца
• Осветление на хладилника: 1, Вътрешно LED , Странично, С ефект 
"изгряване"
• Цвят/ дизайн на хладилника: Бял/a
• Панти на вратата: Дясна позиция § обръщаеми 
• 1780 мм височина за вграждане
• Вентилирано охлаждане на хладилника за разномерно разпределение 
на вътрешната температура.
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Клас енергийна ефективност 
(2010/30/EC) A++

Годишна консумация на енергия в 
kWh/г. (2010/30/EC) 112

Капацитет на замразяване (кг/24 ч) 
(2010/30/EC) 0

Автономност при прекъсване на 
тока в ч. (2010/30/EC) 0

Обща височина 1772
Ширина (мм.) 548
Дълбочина (мм.) 549
Размери ВxШxД в мм 1772x548x549
Размери за вграждане ВxШxД в мм 1780x560x550
Вид инсталация С плъзгаща врата
Минимална температура в 
помещението 10

Външна дължина на захранващия 
кабел 2.4

Захранващо напрежение (Volt) 230-240
Честота (Hz) 50
Климатичен клас (2010/30/EC) SN-N-ST
Ниво на шум (dB(A) re 1 pW) 
(2010/30/EC) 34

Цвят Бял
Отделение с нулева температура Без нулева зона
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