
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.

Belső LED világítás: minden világos!
Eddig nehezen találta meg az élelmiszereket a hűtőben? Ebben a 
készülékben kellemes fényű, energiatakarékos LED izzók segítik a 
tájékozódást, hogy ez ne okozzon többé problémát.

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.

Frissentartó fiókok gyümölcsöknek, zöldségeknek
A frissentartó fiókokban könnyedén rendszerezheti és tárolhatja a különféle 
méretű gyümölcsöket és zöldségeket.

DynamicAir: állandó hőmérséklet és levegőkeringetés
A DynamicAir rendszer folyamatosan keringteti a levegőt, ezért azonos lesz a 
hőmérséklet a hűtő összes pontján. Így minden élelmiszer megőrzi 
frissességét, függetlenül attól, hogy melyik polcon van.

DynamicAir: hosszabb ideig friss élelmiszerek
A DynamicAir rendszer folyamatosan keringteti a levegőt a hűtőben, így 
mindenhol (alul és felül is) stabil hőmérsékletet biztosít. Ezzel segít megőrzni 
az élelmiszerek frissességét.

Product Benefits & Features

• Hűtő színe: fehér
• Ajtó nyitás: jobboldali és megfordítható
• Mechanikus vezérlés
• Ventilátoros hűtés: azonos hőmérsékelt a hűtőtér minden szintjén
• Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
• Hűtő polcok: 4 teljes szélességű, üvegpolc szegéllyel 
• Zöldségtároló fiók(ok):2 db széles
• Tojástartó: 1 db 6 tojásos
• Hűtőtér világítás: LED
• Nagyon csendes: csupán 39 dB 
• Hűtőtér nettó űrtartalma: 388 l
• Lábak, görgők:  állítható lábak,  hátsó fix görgők 
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Márkanév Zanussi
Modellnév ZRDN39FW
Szín fehér
Hűtőtér technológia statikus
Energiaosztály (2010/30/EC) A+
Energiafogyasztás éves (kWh) 148
Klímaosztály SN-N-ST-T
Zajszint (dBA) 38
Hűtőtér bruttó űrtartalma (l) 392
Fagyasztótér bruttó űrtartalma (l) 0
Vezérlés mechanikus
Vezérlőegység helye belső
Lábak, görgők  állítható lábak,  hátsó fix görgők
Fogantyú típusa Ergonómikus,  függőleges
Ajtó jobboldali és megfordítható
Intenzív hűtés Nincs
Magas hőmérséklet-riasztás nincs
Ajtóriasztás nincs
Hűtőpolcok 4 teljes szélességű
Hűtőpolcok típusa üvegpolc szegéllyel
Széles zöldségtároló fiók 2 db széles
Keskeny zöldségtároló fiók -
Nettó súly (kg) 58.11
 Magasság (mm)  1860
Szélesség (mm)  595

Mélység (mm) 635
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