
Nyugalom tíz évre.
A kompresszorra adott tízéves garancia maximális nyugalmat biztosít. A 
garancia magában foglalja a munkavégzést, a szállítást, a gáz eltávolítását és 
újratöltését, az általános karbantartási és szerviz költségeket.

Extra hűtött fiók és finom friss ételek
Lassítsa le kedvenc sajtjai és felvágottjai romlását az Extra Chill fiókban való 
tárolás révén. A zóna alacsonyabb hőmérsékletet tart fenn, mint a 
hűtőszekrény többi része.

Hagyja, hogy a konyhája kiemelkedjen a kiemelkedő DesignLine 
készülékkel.
A hűtőszekrény karcsú, kortárs formatervezése minőségi anyagokkal kel 
életre. A modern konyha érdekében.

CustomFlex® – minden igényre
Ahhoz, hogy friss, finom ételeket készíthessünk, elengedhetetlenek a friss 
hozzávalók. A CustomFlex®-szel egyéni igénye szerint rendezheti el a 
tárolnivalókat a hűtőszekrényben. A fiókok áthelyezésével könnyedén 
kialakíthatja a megfelelő méretű tereket. Ez a hűtő valóban ízlés szerinti 
hozzávalókkal szolgál!

Speciális hűtés. Kiváló élelmiszervédelem. Cooling 360 ° -os 
technológiával.
A Cooling 360 ° technológiával rendelkező hűtőszekrényt az élelmiszerek 
védelmére és minőségük védelmére tervezték. A szellőzőnyílások biztosítják, 
hogy a hűtés minden sarkon folyamatosan elérhető legyen. Amellett, hogy az 
ajtó kinyitása után gyorsan visszaáll az optimális hőmérsékletre. Élvezze 
kedvenc ételeit hosszabb ideig,

Az alapanyag minősége védett. Köszönhetően a 360º-os hűtésnek.
Gondoskodjon arról, hogy az étel hosszabb ideig megőrizze az optimális 
minőséget a 700 Cooling 360° technológiával. A hűtőszekrény egy cirkulációs 
rendszert használ, így a hűtött levegőt folyamatosan minden sarokba 
mozgatja, megőrizve az ételek textúráját, tápanyagtartalmát és ízét. A 
ozsdamentes acélból készült belső tér minden

Product Benefits & Features

• Fagyasztó nettó űrtartalma: 94 l
• Hűtőtér nettó űrtartalma: 244 l
• 0°C-os zóna nettó űrtartalma: 0 l 
• Nagyon csendes: csupán 39 dB 
• Automatikus leolvasztás a fagyasztóban
• Automatikus leolvasztás a hűtőben
• COOLMATIC funkció - nagy mennyiségű étel gyors lehűtésére
• FROSTMATIC funkció - nagy mennyiségű élelmiszer gyors fagyasztáshoz
• VAKÁCIÓ funkció: 14 fokon tartja a hűtőteret hosszabb távollét esetén, így 
megakadályozza a szag és penészképződést és alacsonyan tartja az 
energiafogyasztást
• Magas hőmérséklet riasztás: hang és kijelzés
• Elektronikus hőmérséklet vezérlés ajtóra szerelt LCD kijelzővel
• Dual Control rendszer: külön vezérelhető hűtő és fagyasztótér
• Hűtőtér világítás:  LED,  oldalt
• Hűtő polcok: 3 teljes szélességű, üvegpolc szegéllyel 
• Fagyasztó fiókok: 2 széles + 1 keskeny fiók,átlátszó műanyag
• Hűtő fiókok: 1 db széles, fém burkolat
• Speciális hűtő fiókok: Extra Chill
• Ajtónyitás: jobbra, szerviz által megfordítható
• Állítható lábak
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Szín Fekete rozsdamentes acél + 
Sötétszürke

Energiaosztály (2010/30/EC) A+++
Energiafogyasztás éves (kWh) 182
Zajszint (dBA) 45
Klímaosztály SN-N-ST-T
Minimális környezeti működési 
hőmérséklet 10

Vezérlőegység helye ajtó
Vezérlés érintőkapcsoló
Hűtőtér technológia dinamikus hűtés
Fagyasztótér technológia No Frost (jegesedésmentes)
Hűtőtér nettó űrtartalma (l) 244
Fagyasztótér nettó űrtartalma (l) 94
0C zóna űrtartalma (l) 22
Ventilátor 360 metál panel
Világítás  LED,  oldalt
Gyorsfagyasztás igen, auto visszaállítással
Széles zöldségtároló fiók 1 db széles
Keskeny zöldségtároló fiók -
Fagyasztórekeszek száma 2 széles + 1 keskeny fiók
Nettó súly (kg) 73.5
 Magasság (mm)  2010

Szélesség (mm)  595
Mélység (mm) 650
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