
Łatwość obsługi dzięki dotykowym elementom 
sterującym 

Elektroniczne dotykowe elementy sterujące zapewniają 
łatwy dostęp do ustawień i funkcji chłodziarki, dzięki 
czemu pozwolą Ci bez wysiłku dostosować 
temperaturę do aktualnych potrzeb. Tak, aby wszystko 
było pod kontrolą.

Zachowaj idealną konsystencję produktów dzięki 
funkcji FastFreeze 
System FastFreeze umożliwia szybkie zamrażanie 
świeżych produktów, powalając lepiej zachować 
zawarte w nich witaminy, smak, konsystencję i wartości 
odżywcze.

Rzadsze rozmrażanie
Dzięki LowFrost usuwanie szronu jest łatwiejsze niż kiedykolwiek dotąd. 
System ogranicza gromadzenie się go we wnętrzu, co sprawia, że znacznie 
rzadziej trzeba rozmrażać urządzenie. 

Zamrażarka szafkowa z dotykowymi elementami sterującymi i funkcją 
FastFreeze.

Łatwe i szybkie rozmrażanie
Zintegrowany system LowFrost sprawia, że rozmrażanie nigdy nie było 
łatwiejsze. System redukuje osadzanie się szronu, więc nie musisz już tego 
robić tak często.

Funkcje

• Wysokość w zabudowie [mm]: 880
• W pełni zintegrowana zabudowa, fronty na prowadnicach
• Pojemność netto zamrażalnika: 98 l 
• Elektroniczne sterowanie
• Funkcja szybkiego zamrażania Action Freeze pozwala na zachowanie 
smaku potraw oraz własności witamin
• Funkcja szybkiego zamrażania z automatycznym powrotem do 
standardowych ustawień
• Funkcja szybkiego zamrażania z systemem automatycznego powrotu do 
standardowego trybu pracy
• Szuflady zamrażarki: 4 pełnej szerokości, przezroczysty plastik
• Alarm wizualny i dźwiękowy sygnalizujący wzrost temperatury
• Położenie zawiasów drzwi: prawostronne, odwracalne
• Inne funkcje wewnętrzne: skrobaczka do lodu 
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Typ produktu Zamrażarka szafkowa
Kolor biały
Efektywność energetyczna 
(2010/30/EC) A++

Roczne zużycie energii [kWh] 
(2010/30/EC) 157

Pojemność netto zamrażalnika [l] 98
Sposób rozmrażania zamrażarki manualne
Czas wzrostu temperatury [h] 
(2010/30/EC) 20

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) 34

Instalacja do zabudowy, drzwi przesuwne
Funkcja szybkiego zamrażania żółta lampka
Alarm niedomkniętych drzwi brak

Sygnalizacja wzrostu temperatury lampka, sygnał dźwiękowy z funkcją 
wyłączania

Typ szuflad zamrażarki przezroczysty plastik
Liczba szuflad zamrażarki 4 pełnej szerokości
Półki z klapką nie
Dodatkowe opcje zamrażarki skrobaczka do lodu

Oświetlenie brak
Czynnik chłodniczy R600a
Wymiary WxSzxG [mm] 873x540x549
Wymiary w zabudowie (W x S x G) 
[mm] 880x560x550

Wysokość niszy [mm] 880
Szerokość niszy [mm] 560
Głębokość niszy [mm] 550
Położenie zawiasów drzwi prawostronne, odwracalne
Pobierana moc [W] 100
Napięcie [V] 230-240
Przewód [m] 2,4
Waga netto [kg] 34.05
Kod produktu (PNC) 933 033 738
Kod EAN 7332543720651

Specyfikacja techniczna
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