
EN3790MKW Chłodziarko-zamrażarka z dolnym zamrażalnikiem

Szuflada UltraFresh+ - owoce i warzywa dłużej
zachowują świeżość
Automatyczna kontrola wilgotności w szczelnej
szufladzie usuwa nadmiar wilgoci, podczas gdy
specjalny filtr uwalnia przeciwutleniacz, aby zachować
wartości odżywcze i zapach twoich ulubionych
owoców i warzyw.

Zachowaj naturalną świeżość produktów do trzech
razy dłużej
Szuflady NaturaFresh pozwalają do trzech razy dłużej
zachować naturalną świeżość mięsa i ryb dzięki temu,
że są przechowywane w temperaturze ok. 0°C.

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

Dodatkowe zalety:
Technologia MultiFlow - świeżość na każdej półce•

Chłodziarko-zamrażarka klasy A++ zużywa o 21% mniej energii niż modele z
oznaczeniem A+

•

Funkcje:

Instalacja: wolnostojąca•
Technologia chłodzenia zamrażarki:
Inteligentny No Frost

•

Automatyczne rozmrażanie chłodziarki•
Funkcja Action Cool dla szybkiego
uzyskania żądanej temperatury
chłodzenia

•

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

•

Zewnętrzne sterowanie temperatury z
wyświetlaczem LCD na drzwiach
urządzenia

•

Oświetlenie chłodziarki: górne,
wewnętrzne LED

•

Półki chłodziarki: 3 pełnej szerokości ,
szklane z obramowaniem

•

Położenie zawiasów drzwi:
prawostronne, odwracalne przez serwis

•

Półki zamrażarki: 2, szklane•
Szuflady zamrażarki: 2 pełnej
szerokości + 1 połowa głębokości ,
przezroczysty plastik

•

Specjalne szuflady chłodziarki: 1
wyciągana szuflada przezroczysta,
UltraFresh+

•

Regulowane nóżki urządzenia•

Dane techniczne:

Typ produktu : Chłodziarko-zamrażarka•
Kolor : biały•
Efektywność energetyczna (2010/30/EC) : A++•
Roczne zużycie energii [kWh] (2010/30/EC) : 264•
Poj. netto chłodziarki [l] (bez zamrażarki) : 228•
Pojemność netto zamrażalnika [l] : 91•
Pojemność netto komory 0° : 15•
Sposób rozmrażania chłodziarki : auto•
Sposób rozmrażania zamrażarki : auto•
Czas wzrostu temperatury [h] (2010/30/EC) : 20•
Wydajność zamrażania [kg/24h] (2010/30/EC) : 4•
Klasa klimatyczna (2010/30/EC) : SN-N-ST-T•
Min. temperatura otoczenia [°C] : 10•
Poziom hałasu [dB(A) re 1 pW] (2010/30/EC) : 43•
Instalacja : wolnostojąca•
Liczba kompresorów : 1•
Czynnik chłodniczy : R600a•
Alarm niedomkniętych drzwi : brak•
Sygnalizacja wzrostu temperatury : brak•
Funkcja szybkiego zamrażania : brak•
Technologia chłodzenia zamrażarki : Inteligentny No Frost•
Typ półek chłodziarki : szklane z obramowaniem•
Specjalne półki chłodziarki : brak•
Liczba szuflad zamrażarki : 2 pełnej szerokości + 1 połowa
głębokości

•

Typ szuflad zamrażarki : przezroczysty plastik•
Półki na butelki : z przycięciem, 1, pełna szerokość,
przezroczysta

•

Oświetlenie chłodziarki : górne, wewnętrzne LED•
Wymiary WxSzxG [mm] : 2005x595x647•
Wymiary w zabudowie (W x S x G) [mm] : nie dotyczy•
Niezbędna odległość od ściany [mm] : 20•
Nóżki : regulowane, z przodu, stałe rolki z tyłu•
Położenie zawiasów drzwi : prawostronne, odwracalne przez
serwis

•

Pobierana moc [W] : 130•
Napięcie [V] : 230•

Opis produktu:

Chłodziarko-zamrażarka
z dolnym
zamrażalnikiem,
systemem Inteligentny
No Frost, szufladą
UltraFresh+, komorą
komora NaturaFresh™ i
funkcją MultiFlow, kolor
biały.


