
1 Класификация на типа уред:

2 4 Фризерна камера -18°C или по-студено

3 Околни температури: SN от +10°C до +32°C N от +16°C до +32°C ST от +16°C до +38°C T от +16°C до +43°C

4 Ледогенератор (IceMaker) – може да се изключва, автоматично приготвяне на кубчета лед, за свързване с водопроводната мрежа 3/4''

5 Посочената консумация на енергия се постига при използването на ограничители за отстояние от стената. Без тях посочената дълбочина на уреда се намалява с 3,50 cm. Ако тези приспособления   

 не се използват, това не влияе върху функционирането на уреда. В действителност при по-малко разстояние между уреда и стената консумацията на енергия се увеличава минимално.

П
р
ав

о 
н
а 

п
р
ом

ен
и
-з

ап
аз

ен
о.

 К
ъ

м
:

WTes 1672
Vinidor

Класификация на типа уред¹ 2
Енергиен клас A

Кон. на енергия годишно/24 h 137/0,375 kWh
Общ/полезен обем
Общ/полезен обем 123/95 l
Максимален бр. бутилки 0.75 л 34
Климатичен клас³ SN-ST
Ниво на шум 38 dB(A)
Напрежение 220-240 V ~
Потребляема мощност 0,8 A
врата врата от изолационно стъкло
Корпус неръждаема стомана

Отделение за вино
Температурни зони 2
Регулируема темп. зона +5°C до +20°C
Отделни охл. кръгове 2
Вид на управлението LC-дисплей
Температурен дисплей вътрешно цифрово
Динамично охлаждане да
Размразяване автоматично
Осветление, отделение за вино LED
пос. включващо се/регулируемо да / да
Дръжка Edelstahlstange
интег. механика за отваряне –
Защита от деца да
Повреда: Аларма светлинен и звуков
Отворена врата : Аларма звуков

Размер
Височина 82,2 cm
Ширина 60 cm
Дълбочина вкл. разст. до стената 57,5 cm

Предимства на оборудването
Интерфейс –
Дизайн HardLine
Материал на рафтовете дървен борд
Брой на рафтовете 5
Дървени поставки на телеск.шини 3
Филтък от активен въглен да
Окачване на вратата дясно сменяемо
EAN-Nr. 9005382153758
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2 Уреди с хладилно отделение


