
Плавно затварящите се врати поддържат хладилника добре 
затворен.
Прецизно изработените панти за плавно затваряне на вратата помагат да 
се предотврати случайно отваряне на вратата на хладилника, което може 
да доведе до загуба на енергия и развалена храна, осигурявайки плътно, 
сигурно и тихо изживяване при затваряне на вратата.

FlexiShelf предлага истинска гъвкавост в хладилника за съхранение 
на по-високи предмети.
Насладете се на гъвкаво съхранение в хладилник с FlexiShelf. Предната 
част се плъзга безпроблемно под останалия сегмент, за да побере по-
високи предмети като бутилки. 

Технологията MultiFlow съхранява идеално 
Вашата храна.
MultiFlow защитава качеството на храната, като 
поддържа стабилна температура и влажност в 
целия хладилник. Множеството въздушни канали 
позволяват активна циркулация на студения въздух, 
достигащ до всеки ъгъл.

Сензорно електронно управление отгоре - получете лесен достъп до 
функциите.
С интуитивния и ясен дисплей можете прецизно да зададете 
температурата и безпроблемно да получите достъп до функциите на 
хладилника със сензорното електронно управление отгоре.

Отделението LongFresh защитава качеството на 
деликатните храни.
Отделението LongFresh 0°C предоставя отлична 
среда за защита на най-деликатните храни. С 
температура по-студена от останалата част на 
хладилника, отделението е подходящо за 
съхранение на риба, месо, сирена и други 
деликатни храни. Снабдено е и с контрол на 
влажността, за да се избегне изсушаване. За

Функцията 9000 LongFresh на хладилника запазва качеството на 
продуктите. 
Хладилното отделение 9000 LongFresh създава специална среда за 
деликатни продукти, осигурявайки зона, по-студена от хладилника, 
охладена до 0°C. Идеално за съхранение на месо, риба или всякаква 
прясна храна.

Product Benefits & Features

• Нетен капацитет на хладилника: 201 л
• Нетен капацитет на зона с нулева темпаратура: 75 л
• Общ нетен капацитет: 276 л
• Енергиен клас: E
• За пълно вграждане, монтаж с приплъзване на вратата
• Автоматично размразяване на хладилното отделение
• Функция Coolmatic за бързо охлаждане на свежи храни
• Сензорно управление с цифрови индикатори
• Филтър за почистване на въздуха
• Звуков и визуален предупредителен сигнал за отворена врата
• Рафтове на хладилника: 3 пълна ширина +1 регулируем, Фолио върху 
пластмаса
• Поставка за яйца: 2 за 6 яйца
• Отделение с 0°: 3, С прозрачни чекмеджета от устойчива пластмаса 
• Осветление на хладилника: 1, Вътрешно LED , С ефект "изгряване"
• Цвят/ дизайн на хладилника: Бял/a
• Панти на вратата: Дясна позиция § обръщаеми 
• 1780 мм височина за вграждане
• Вентилирана система на охлаждане на хладилника DynamicAir
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Технология на охлаждане на 
хладилната част

Динамично (вентилирано) 
охлаждане

Нетен капацитет на хладилника (л) 201
Нетен капацитет на зона с нулева 
темпаратура (л) 75

Общ нетен капацитет (л) 276
Енергиен клас E
Инсталация За вграждане
Размери за вграждане ВxШxД в мм 1780x560x550
Размери ВxШxД в мм 1769x556x549
Основен цвят Бял/a
Консумирана мощност (Watt) 120
Захранващо напрежение (Volt) 230-240
Външна дължина на захранващия 
кабел 2.4

Продуктов код (PNC) 923 586 024
Ниво на шум, dB(A) 37
Минимална температура в 
помещението, C 10

Годишна консумация на енергия, 
kWh 148

Климатичен клас SN-N-ST

Product Specification
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