
Персонализирайте настройките на хладилника с 
електронно сензорно управление Dual Touch.
Поемете пълен контрол над всяка функция на 
хладилника с електронното сензорно управление 
Dual Touch. Панелът и LED дисплеят предлагат 
лесен достъп до температурните и общите 
настройки. Прецизирайте всичко с точност за 
превъзходно съхранение на Вашата храна.

Вътрешното LED осветление достига до всеки 
ъгъл. 
Вътрешното LED осветление придава дискретна 
светлина, разпределена равномерно в цялото 
пространство. Освен това LED крушките са по-
малки и по-енергоспестяващи от стандартните 
крушки – Вашият по-екологичен избор. 

С ColdSense температурата се възстановява бързо след отваряне на 
вратата.
Автоматично регулиране на температурата с ColdSense. Всеки път когато 
вратата на хладилника се отваря и затваря сензорите за студ реагират за 
възстановяване на вътрешната температура. Предпазва любимите Ви 
храни от шокови температурни промени, запазвайки най-деликатните 
аромати на природата.

ColdSense защитава качеството на храната, като поддържа 
температурата стабилна със сензори за студ.
Пълен контрол на температурата с ColdSense. Студените сензори следят 
температурата в хладилника и в помещението, реагирайки незабавно, за 
да се настроят на точната температура. 40% по-бързо охлаждане и по-
малки промени в температурата за Вашата храна. Продуктите остават 
сочни, хрупкави и ароматни за по-дълго време.

Product Benefits & Features

• За пълно вграждане с плъзгаща се врата
• Нетен капацитет на фризера: 72 л
• Нетен капацитет на хладилника: 195 л
• Изключително тих: само 35 dB
• Автоматично размразяване на хладилното отделение
• Функция Fast freeze (бързо замразяване) 
• Фризер с функция Frostmatic за бързо замразяване
• Звуков и визуален предупредителен сигнал при отворена врата
• Електроннo сензорнo управление с LED индикатори

• Осветление на хладилника: 1, Вътрешно LED , Странично, С ефект 
"изгряване"
• Хладилни рафтове: 4 пълна ширина, Устойчиво стъкло пълна ширина
• Поставка за яйца: 2 за 6 яйца
• Flexi-Space: подвижни стъклени рафтове във фризерното отделение 
• Фризерни рафтове: 2, Пълна ширина, Закалено стъкло
• Чекмеджета на фризера: 3 Пълна ширина, Устойчива прозрачна 
пластмаса
• Чекмеджета на хладилника: 2 Половин ширина, Устойчива прозрачна 
пластмаса
• Панти на вратата с: Дясна позиция § обръщаеми 
• Други аксесоари към фризера: Стъргалка за лед 
• 1780 мм височина за вграждане
• Цвят/ дизайн на хладилника: Бял/a
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Клас енергийна ефективност 
(2010/30/EC) A+

Годишна консумация на енергия в 
kWh/г. (2010/30/EC) 291

Нетен капацитет на хладилно 
отделение (л) 195

Нетен капацитет зона с нулева 
темпаратура (л) 0

Нетен капацитет фризер (л) 72
Технология на замразяване на 
фризера Статичнo охл. (Low Frost)

Автономност при прекъсване на 
тока в ч. (2010/30/EC) 21

Капацитет на замразяване (кг/24 ч) 
(2010/30/EC) 4

Климатичен клас (2010/30/EC) SN-N-ST-T
Ниво на шум (dB(A) re 1 pW) 
(2010/30/EC) 35

Инсталация За вграждане
Размери за вграждане ВxШxД в мм 1780x560x550
Размери ВxШxД в мм 1772x548x549
Общ нетен капацитет (л) 267
Основен цвят Бял/a
Консумирана мощност (Watt) 140
Захранващо напрежение (Volt) 230-240

Външна дължина на захранващия 
кабел 2.4
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