
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. 

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.

Постоянна температура и студен въздух на всеки рафт с DynamicAir.
DynamicAir поддържа постоянен въздушен поток, за да гарантира 
стабилна температура в целия хладилник. Всеки рафт е равномерно 
охладен, за да се предотврати образуването на топли зони и бактерии. 
Храната е съхранена свежа и вкусна. 

Насладете се на десет години спокойствие с 
новата гаранция на инверторния компресор.
Десетгодишната гаранция на инверторния 
компресор Ви осигурява максимално спокойствие. 
Гаранцията включва разходи за труд, транспорт, 
отстраняване и зареждане с газ, обща поддръжка и 
сервизни разходи.

С TwinTech® No Frost качеството на продуктите е защитено без 
образуването на лед.
Комбинираният хладилник с фризер TwinTech® No Frost запазва аромата 
на всеки продукт. Превъзхождаща стандартните системи No Frost, 
усъвършенстваната технология комбинира две системи за охлаждане на 
хладилника и на фризера. Фризерът е пълен No Frost. Влажността в 
хладилника се поддържа оптимална, което води до 60% по-малка загуба

TwinTech® No Frost запазва безупречно ароматите без образуване на 
заледяване. 
TwinTech® No Frost запазва качеството на храната. Усъвършенстваните 
системи с двойно охлаждане, отделни за хладилника и за фризера, 
превъзхождат стандартните системи No Frost. Фризерът е пълен No Frost. 
Оптималната влажност в хладилника защитава продуктите от изсъхване. 
60% по-малка загуба на тегло на продуктите с TwinTech® No

Product Benefits & Features

• Нетен капацитет на хладилника: 190 л
• Нетен капацитет на фризера: 61 л
• Нетен капацитет на зона с нулева темпаратура:  л
• Общ нетен капацитет: 251 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
• Функция Fast freeze (бързо замразяване) 
• Фризер с функция Frostmatic за бързо замразяване
• 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, Вътрешно LED , Странично, С ефект 
"изгряване"
• Хладилни рафтове: 4 пълна ширина, Foil on Plastic
• 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
• Специални чекмеджета на хладилника: No Trims 
• 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
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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) 190
Общ нетен капацитет (л) 251
Нетен капацитет на фризера (л) 61
Размери за вграждане ВxШxД в мм 1780x560x550
Размери ВxШxД в мм 1772x540x549
Основен цвят Бял/a
Консумирана мощност (Watt) 140
Захранващо напрежение (Volt) 230-240
Външна дължина на захранващия 
кабел 2.4

Продуктов код (PNC) 925 505 056
Енергиен клас E
Ниво на шум, dB(A) 36
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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