
Отделението за зеленчуци с пълна ширина 
предлага абсолютна гъвкавост при съхранение.
В прозрачното отделение за зеленчуци с пълна 
ширина лесно съхранявате по-големи и по-дълги 
продукти. Пазарувайте уверено, знаейки, че 
разполагате с удобството да съхранявате по-
обемисти храни в хладилника си.

OptiSpace предлага много място с просторен дизайн и големи кутии.
Нашият хладилник е идеален за ежедневните Ви нужди за съхранение с 
широко пространство, както най-отгоре, така и между рафтовете. 
Отделението за зеленчуци, чилъра и фризерните кутии могат да се 
изваждат за превъзходно удобство при съхранение.

Организирайте Вашия хладилник според нуждите си с OptiSpace.
С OptiSpace винаги има място за Вашите хранителни продукти. 
Множеството възможности за съхранение правят лесно намирането на 
място дори за по-обемни храни. Но ако се нуждаете от още повече място, 
чекмеджетата могат да бъдат извадени.

Product Benefits & Features

• Монтаж на плъзгаща се врата за пълно вграждане
• Нетен обем на хладилното отделение: 127 л
• Изключително тих: само 37 dB
• Автоматично размразяване на хладилното отделение
• Механичен контрол на температурата
• Рафтове на хладилника: 3 пълна ширина, Устойчиво стъкло с лайсна
• Поставка за яйца: 1 за 6 яйца
• Чекмедже/та на хладилника: 1 Пълна ширина
• Осветление на хладилника: LED крушка
• Цвят/ дизайн на хладилника: Бял/a
• Панти на вратата: Дясна позиция § обръщаеми 
• Крачета на уреда: регулируеми крачета
• 820 мм височина за вграждане

Хладилник
LXB2AF82S
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Клас енергийна ефективност 
(2010/30/EC) A++

Годишна консумация на енергия в 
kWh/г. (2010/30/EC) 94

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

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

Обща височина 819
Ширина (мм.) 560
Дълбочина (мм.) 547
Размери ВxШxД в мм 819x560x547
Размери за вграждане ВxШxД в мм 820x600x550

Вид инсталация Плъзгаща се врата / пълно 
вграждане

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-T
Ниво на шум (dB(A) re 1 pW) 
(2010/30/EC) 37
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