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Chłodziarko-zamrażarka serii 600 TwinTech®:
świeże produkty na dłużej bez kłopotliwego
Po 7 dniach przechowywania w chłodziarko-
zamrażarce TwinTech® 600 Twoja żywność będzie
równie świeża jak w dniu zakupu. Urządzenie ma
oddzielne obiegi powietrza w zamrażarce i chłodziarce
w celu zapewnienia stabilnej wilgotności i

Inteligentny No Frost - dłużej ciesz się świeżością
produktów
Inteligentny No Frost sprawia, że żywność w
chłodziarce pozostaje świeża jak w dniu zakupu.
Oddzielne obiegi powietrza w zamrażarce i
chłodziarce pozwalają utrzymywać stabilną wilgotność
i temperaturę. Stwarza to doskonałe warunki, które

Równomierne chłodzenie dzięki systemowi DynamicAir

System DynamicAir daje pewność utrzymania w chłodziarce stabilnej
temperatury. Jego działanie polega na zapewnieniu w komorze obiegu
powietrza, dzięki czemu nawet przy otwartych drzwiach produkty są chronione
przed wzrostem temperatury. To inteligentny sposób na lepsze
przechowywanie żywności.

Dodatkowe zalety:
System NoFrost eliminujący konieczność rozmrażania•

Strefa FreshBox – do przechowywania mięsa i ryb•

Węglowy filtr CleanAir pochłania nieprzyjemne zapachy w chłodziarce.•

Funkcje:

Instalacja: do zabudowy•
Technologia chłodzenia zamrażarki:
Inteligentny No Frost

•

W pełni zintegrowana zabudowa, drzwi
do drzwi

•

Automatyczne rozmrażanie chłodziarki•
Dynamiczna cyrkulacja powietrza dla
zapewnienia równomiernej temperatury

•

Funkcja Action Cool dla szybkiego
uzyskania żądanej temperatury
chłodzenia

•

Funkcja szybkiego zamrażania Action
Freeze pozwala na zachowanie smaku
potraw oraz własności witamin

•

Funkcja Holiday dla zminimalizowania
zużycia energii podczas długiej
nieobecności, pozwala uniknąć pleśni i
brzydkich zapachów

•

Alarm wizualny i dźwiękowy
sygnalizujący wzrost temperatury

•

Alarm wizualny i dźwiękowy
sygnalizujący otwarte drzwi

•

Elektroniczne sterowanie temperatury z
wyświetlaczem LCD

•

Elektroniczne sterowanie temperatury•
Oddzielne sterowanie dla chłodziarki i
zamrażarki

•

Oświetlenie chłodziarki: 1,
zintegrowane z FanHigh, wewnętrzne
LED, z efektem wzrastania

•

Półki chłodziarki: 2 pełnej szerokości +
1 Flexi , szklane pełnej szerokości z
obramowaniem z przodu i z tyłu

•

Położenie zawiasów drzwi:
prawostronne, odwracalne

•

Szuflady zamrażarki: 2+1 pełnej
szerokości , przezroczysty plastik

•

Dane techniczne:

Typ produktu : Chłodziarko-zamrażarka•
Kolor : biały•
Efektywność energetyczna (2010/30/EC) : A++•
Roczne zużycie energii [kWh] (2010/30/EC) : 226•
Poj. netto chłodziarki [l] (bez zamrażarki) : 186•
Pojemność netto zamrażalnika [l] : 61•
Pojemność netto komory 0° : 0•
Sposób rozmrażania chłodziarki : auto•
Sposób rozmrażania zamrażarki : auto•
Czas wzrostu temperatury [h] (2010/30/EC) : 23•
Wydajność zamrażania [kg/24h] (2010/30/EC) : 10•
Klasa klimatyczna (2010/30/EC) : SN-N-ST-T•
Min. temperatura otoczenia [°C] : 10•
Poziom hałasu [dB(A) re 1 pW] (2010/30/EC) : 39•
Instalacja : do zabudowy•
Liczba kompresorów : 1 + zawór•
Czynnik chłodniczy : R600a•
Alarm niedomkniętych drzwi : sygnał i piktogram LCD•
Sygnalizacja wzrostu temperatury : brzęczyk i piktogram LCD•
Funkcja szybkiego zamrażania : piktogram LCD•
Technologia chłodzenia zamrażarki : Inteligentny No Frost•
Typ półek chłodziarki : szklane pełnej szerokości z
obramowaniem z przodu i z tyłu

•

Specjalne półki chłodziarki : brak•
Liczba szuflad zamrażarki : 2+1 pełnej szerokości•
Typ szuflad zamrażarki : przezroczysty plastik•
Półki na butelki : 1, pełna szerokość, przezroczysta, z
przycięciem

•

Oświetlenie chłodziarki : 1, zintegrowane z FanHigh, wewnętrzne
LED, z efektem wzrastania

•

Wymiary WxSzxG [mm] : 1769x556x549•
Wymiary w zabudowie (W x S x G) [mm] : 1780x560x550•
Położenie zawiasów drzwi : prawostronne, odwracalne•
Pobierana moc [W] : 140•
Napięcie [V] : 230-240•
Przewód [m] : 2,4•
Waga netto [kg] : 61•

Opis produktu:

Chłodziarko-zamrażarka
z technologią
Inteligentny No Frost i
systemem FreeStore®.
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