
Управлявайте нивото на влага вътре в комбинирания хладилник с 
контрола на влажността. 
Насладете се на вкусни зеленчуци с нашето отделение за контрол на 
влажността. Управлявайки влагата във въздуха, то предоставя най-
добрата среда за съхранение на пресни плодове и зеленчуци. 
Затварянето на отворите създава идеалното място за съхранение на 
билки и зеленолистни зеленчуци, а отварянето на отворите осигурява 
оптимално

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. 

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.

MultiSpace предоставя интелигентно решение за всички изисквания 
за съхранение.
Хладилникът MultiSpace е по-висок от стандартния дизайн, като Ви 
предоставя повече място за съхранение на продуктите. Множеството 
решения за съхранение Ви позволяват да персонализирате 
пространството според нуждите си за още по-голяма гъвкавост. 

С комбинирания хладилник с фризер 800 MultiSpace получавате 
максимална гъвкавост при съхранение.
Представяме Ви истинския космически герой. Комбинираният хладилник с 
фризер 800 MultiSpace предлага повече пространство от стандартните 
модели и интелигентни решения за съхранение, които осигуряват гъвкав 
начин за запазване на храните свежи. По този начин винаги ще имате 
място за Вашите продукти.

Product Benefits & Features

• Нетен капацитет на хладилника: 213 л
• Нетен капацитет на фризера: 72 л
• Нетен капацитет на зона с нулева темпаратура:  л
• Общ нетен капацитет: 285 л
• Енергиен клас: F
• За пълно вграждане с плъзгаща се врата
• Цвят/ дизайн на хладилника: Бял/a
• 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
• 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
• Електронно сензорно управление с цифрови индикатори
• Отделни системи за управление на фризера и хладилното отделение
• Осветление на хладилника: 1, Вътрешно LED , Странично, С ефект 
"изгряване"
• Хладилни рафтове: 4 пълна ширина, Фолио върху пластмаса
• Поставка за яйца: 1 за 6 яйца
• Фризерни рафтове: 2, Пълна ширина, Закалено стъкло
• Чекмеджета на фризера: 3 Пълна ширина, Устойчива прозрачна 
пластмаса
• Специални чекмеджета на хладилника: No Trims 
• Панти на вратата с: Дясна позиция § обръщаеми 
• Други аксесоари към фризера: Стъргалка за лед 
• 1894 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 Статичнo охл. (Low Frost)

Нетен капацитет на хладилника (л) 213
Общ нетен капацитет (л) 285
Нетен капацитет на фризера (л) 72
Размери за вграждане ВxШxД в мм 1894x560x550
Размери ВxШxД в мм 1884x548x549
Основен цвят Бял/a
Консумирана мощност (Watt) 110
Захранващо напрежение (Volt) 230-240
Външна дължина на захранващия 
кабел 2.4

Продуктов код (PNC) 925 560 024
Енергиен клас F
Ниво на шум, dB(A) 35
Минимална температура в 
помещението, C 10

Годишна консумация на енергия, 
kWh 272

Климатичен клас SN-N-ST-T
Капацитет на замразяване (кг/24ч) 4.5

Product Specification
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