
Sirdsmiers uz desmit gadiem
Kompresora desmit gadu garantija nodrošina maksimālu sirdsmieru. Garantijā 
iekļauta maksa par darbu, transportēšanu, gāzes izsūknēšanu un uzpildi, 
vispārējo apkopi un servisu.

Pielāgojams katrai gaumei ar CustomFlex®
Lai pagatavotu svaigus un gardus ēdienus, pats 
svarīgākais ir glabāt visas svaigās sastāvdaļas viegli 
sasniedzamā vietā. Izmantojot CustomFlex®, varat 
sakārtot ledusskapi tieši tā, kā vēlaties. Ātri un ērti 
pārkārtojiet tvertnes, lai maksimāli uzlabotu pieejamo 
platību. Ledusskapis, kas pielāgojas

Extra Chill atvilktne. Svaigi grieztiem produktiem
Palēniniet savu iecienītāko sieru un svaigi grieztu produktu nobriešanu, 
uzglabājot tos Extra Chill atvilktnē. Atvilktnē tiek uzturēta zemāka temperatūra 
nekā pārējā ledusskapī. 

Ļaujiet virtuvei izcelties, pateicoties izcilajām DesignLine ierīcēm.
Ledusskapja slaikais, mūsdienīgais dizains izskatās kā dzīvs, pateicoties 
augstas kvalitātes materiāliem. Moderna plūdlīniju virtuve.

E, 201 cm, melnas nerūs. tērauda + tumši pelēks, net 266/101l, FrostFree, 0°C 
atvilktne, CustomFlex durvju plaukti, atsevišķa elektron. saldētavas un 
ledusskapja temperatūras vadība, brīvdienu funkcija, 42 db

Priekšrocības un funkcijas

• Automātiska saldētavas atkausēšana
• Automātiska ledusskapja atkausēšana
• Funkcija Coolmatic ātri atdzesē svaigus produktus
• Brīvdienu funkcija, lai samazinātu elektroenerģijas patēriņu ilgākas 
prombūtnes laikā, izvairoties no nepatīkamu smaku vai pelējuma veidošanās
• Ledusskapja apgaismojums: iekšējs LED, sānos 
• Ledusskapja plaukti: 3 pilna platuma, Metal 
• Durvju vēršanās virziens: pa labi, maināms 
• Ierīces kājiņas: regulējamas
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Iebūvēšanas izmēri AxPxD, mm Nav
Saldētavas novietojums Apakšā
A x P x D, mm 2010x595x650
Kopējais tilpums, l 366
Trokšņa līmenis, dB 42
Ledusskapja plaukti 3 pilna platuma
Pudeļu plaukti 1 pilna izmēra caurspīdīgs
Ieliktņi olām 2 priekš 8 olām
Sasaldēšanas jauda, kg/24h 7
Temperatūras paaugstināšanās laiks 
saldētavā, h 13

Klimata klase N-ST-T
Krāsa Melna nerūs. tērauda + tumši pelēka
Elektroenerģijas patēriņš gadā, kWh 250
Pieslēguma jauda, W 162
Tīkla spriegums, V 220-240
Strāvas vada garums, m 2.5
enerģijas klases E

Produkta specifikācija
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