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Większa pojemność z MultiSpace

Oto prawdziwy gigant pojemności. Dzięki większej
wysokości chłodziarko-zamrażarka serii 800
MultiSpace oferuje w środku więcej miejsca niż
standardowe urządzenia. Pomysłowe rozwiązania
zapewniają swobodę przechowywania produktów, na

MultiSpace - swoboda przechowywania

Chłodziarko-zamrażarka MultiSpace zapewnia
większą pojemność przechowywania niż standardowe
chłodziarki do zabudowy - większa elastyczność i
maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni.

 Przechowywanie na miarę dzięki systemowi
CustomFlex®
System CustomFlex® zapewni Ci swobodę
dostosowania wnętrza chłodziarki do Twoich potrzeb.
Wnętrze jej drzwi jest wyposażone w przenośne
pojemniki różnej wielkości, które pozwalają
odpowiednio zaadaptować przestrzeń. Pojemniki

Dodatkowe zalety:
Półka FlexiShelf składa się do połowy, zapewniając pełną swobodę
przechowywania produktów.

•

Inteligentny No Frost pozwala zachować smak i konsystencję produktów.•

System DynamicAir utrzymuje stabilną temperaturę, zapobiegając wysychaniu
żywności.

•

Funkcje:

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

•

W pełni zintegrowana zabudowa, fronty
na prowadnicach

•

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

•

Półki zamrażarki: 2, pełnej szerokości,
szklane

•

Dane techniczne:

Typ produktu : Chłodziarko-zamrażarka•
Kolor : biały•
Efektywność energetyczna (2010/30/EC) : A++•
Roczne zużycie energii [kWh] (2010/30/EC) : 233•
Poj. netto chłodziarki [l] (bez zamrażarki) : 207•
Pojemność netto zamrażalnika [l] : 60•
Pojemność netto komory 0° : 0•
Sposób rozmrażania chłodziarki : auto•
Sposób rozmrażania zamrażarki : auto•
Czas wzrostu temperatury [h] (2010/30/EC) : 21•
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, drzwi przesuwne•
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, CustomFlex•
Oświetlenie chłodziarki : 1, zintegrowane z FanHigh, wewnętrzne
LED, z efektem wzrastania

•

Wymiary WxSzxG [mm] : 1884x540x549•
Wymiary w zabudowie (W x S x G) [mm] : 1894x560x550•
Położenie zawiasów drzwi : prawostronne, odwracalne•
Pobierana moc [W] : 140•
Napięcie [V] : 230-240•
Przewód [m] : 2,4•
Waga netto [kg] : 70•
Kod produktu (PNC) : 925 561 012•

Opis produktu:

Chłodziarko-zamrażarka
MultiSpace z
technologią Inteligentny
No Frost, praktycznym
systemem
przechowywania na
drzwiach CustomFlex®,
wyposażona w strefę
FreshZone® oraz
ruchome, wąskie
szklane półki.
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