
Strapabíró üvegpolcok
A hűtőszekrény polcai vastag üvegből készültek, így kevésbé törékenyek, mint 
a normál üveg. Ráadásul a polcok felülete olyan sima és egyenletes, hogy 
nagyon könnyen és gyorsan tisztára lehet törölni.

4*-os fagyasztórekesz
A 4*-os fagyasztórekesz mínusz 18 fokot tart fenn, így biztosítja kis 
mennyiségű étel eltarthatóságát akkor is, ha kevés hellyel kell gazdálkodnia.

Átlátható, egyszerű kezelőfelület
Az elektronikus vezérlő segítségével könnyedén beállíthatja a hőmérsékletet 
és a különböző funkciókat a praktikus LED kijelzőn.

OptiSpace: nagyobb tárolótér
Nagy méretű készülék, praktikus tárolási lehetőségekkel. A rekeszek könnyen 
kivehetők, így tágas tér alakítható ki az olyan élelmiszerek számára is, 
amelyek tárolásához több hely szükséges.

OptiSpace: nagyobb mennyiségek tárolása, kényelmesen
A tágas OptiSpace hűtőszekrényben kényelmesen elfér minden élelmiszer. A 
polcok és a fiókok kivehetők, így még a torták és a palackok tárolása sem fog 
problémát okozni.

Product Benefits & Features

• Hűtő színe: fehér
• Ajtó nyitás: jobboldali és megfordítható
• Fagyasztótér típusa: 4 csillagos
• Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
• Hűtő polcok: 1 teljes szélességű, üvegpolc szegéllyel 
• Zöldségtároló fiók(ok):1 db széles
• Tojástartó: 1 db 6 tojásos
• Hűtőtér világítás:  van, 1 db,  normál izzó,  belül
• Nagyon csendes: csupán 38 dB 
• Hűtőtér nettó űrtartalma: 106 l
• **** -os fagyasztótér nettó űrtartalma: 13 l 
• Lábak, görgők:  állítható lábak,  elöl 
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Márkanév Zanussi
Modellnév ZEAN11FW0
Szín fehér
Hűtőtér technológia statikus
Energiaosztály (2010/30/EC) A+
Energiafogyasztás éves (kWh) 179
Klímaosztály SN-N-ST-T
Zajszint (dBA) 38
Hűtőtér bruttó űrtartalma (l) 110
Fagyasztótér bruttó űrtartalma (l) 13
Vezérlés elektronikus
Vezérlőegység helye belső
Lábak, görgők  állítható lábak,  elöl
Fogantyú típusa Zanussi handle
Ajtó jobboldali és megfordítható
Intenzív hűtés Nincs
Magas hőmérséklet-riasztás nincs
Ajtóriasztás nincs
Hűtőpolcok 1 teljes szélességű
Hűtőpolcok típusa üvegpolc szegéllyel
Széles zöldségtároló fiók 1 db széles
Keskeny zöldségtároló fiók -
Nettó súly (kg) 33.9
 Magasság (mm)  845
Szélesség (mm)  560

Mélység (mm) 575
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