
Kompresora desmit gadu garantija
Izbaudiet pilnīgu sirdsmieru, zinot, ka invertora kompresoram ir desmit gadu 
garantija. Garantija sedz zaudējumus, kas varētu rasties, veicot darbu, 
transportēšanu, gāzes izņemšanu un uzpildīšanu vai vispārēju apkopi.

Svaigi griezti produkti ilgāk saglabājas "Extra Chill" atvilktnē
Aizsargājiet atdzesētu sieru un svaigi grieztu produktu kvalitāti, garšu un 
svaigumu "Extra Chill" atvilktnē. Atvilktne uztur zemāku temperatūru nekā 
pārējā ledusskapja temperatūra, ar aktīvu aukstā gaisa cirkulāciju.

Elegants izskats ar dizaina līniju
Ledusskapja saldētavas elegantais izskats lieliski papildinās moderno virtuvi ar 
tīrajām līnijām un pilnīgi plakano dizainu. Tātad jūs varat baudīt skaistu, 
bezšuvju apdari.

Dabas garša. Aizsargāta. Ar TwinTech No Frost
TwinTech® No Frost vieda duālā dzesēšanas sistēma 
neļauj mitrumam izgarot no produktiem. Izcila standarta 
bezsarmas tehnoloģija, kas atsevišķi atdzesē gan 
ledusskapi, gan saldētavu. Saldētavā neuzkrājas 
sarma. Ledusskapī tiek uzturēts pareizais mitruma 
līmenis, tādēļ pārtikas masa pazūd par 60 ^%

Katrā stūrī aizsargāti produkti ar "Cooling 360°"
"Cooling 360°" ledusskapim ir uzlabota gaisa 
cirkulācija. Īpaši izstrādātā sistēma ne tikai ātri atjauno 
iekšējo gaisa temperatūru pēc durvju atvēršanas, bet 
arī nodrošina vēsu gaisu katrā stūrī. Labāka veiktspēja 
un uzlabota pārtikas aizsardzība, samazinot atkritumu 
daudzumu.

E, 186 cm, melns, net 230/101l, FrostFree, 0°C atvilktne, atsevišķa 
sald./ledussk. t° vadība, aktīvās atdzesēšanas, sasaldēšanas, brīvdienu 
funkc., 42 dB

Izcila pārtikas uzglabāšana
Piešķiriet pārtikai un sastāvdaļām aizsardzību, kuru tie ir pelnījuši. Nepārtraukti 
cirkulējošs gaiss palīdz uzturēt nemainīgu temperatūru pilnīgam svaigumam - 
saglabā tekstūras un barības vielas. Augstākās klases nerūsējošā tērauda 
iekšpuse nozīmē, ka pēc durvju atvēršanas vēsā temperatūra tiek ātri atgūta.

Priekšrocības un funkcijas

• Saldētavas tilpums, neto: 101 l
• Ledusskapja tilpums, neto: 230 l 
• 0°C zonas neto tilpums: 22 l
• Trokšņu līmenis: tikai 42 dB
• Automātiska saldētavas atkausēšana
• Automātiska ledusskapja atkausēšana
• "Iepirkšanās" funkcija nodrošina nepieciešamo temperatūru, lai ātri 
atdzesētu lielu daudzumu produktu
• Ātrās sasaldēšanas funkcija, kas automatiski izslēdzas un ierīce turpina 
darboties standartrežīmā 
• Ledusskapja apgaismojums: iekšējs LED, sānos 
• Ledusskapja plaukti: 2 pilna platuma, Metal 
• Olu trauks: 2 priekš 8 olām
• Saldētavas atviktnes: 2 pilna izmēra + 1 pusdziļa, caurspīdīgas plastmasas
• Ledusskapja atviktnes: 1 pilna izmēra, 1 Pull Out Drawer 
• Speciālas ledusskapja atviktnes: Metal 
• 0°C nodalījums: No
• Durvju vēršanās virziens: pa labi, maināms 
• Ierīces kājiņas: regulējamas
• Ledusskapja krāsa / dizains: Melna + Matēts stikls
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Uzstādīšana brīvstāvoša
Nodalījumu skaits, gab. 2
Pamatkrāsa Melna + Matēts stikls
Vadības novietojums iekšpusē
Vadība Vestel Internal
Saldēšanas tehnoloģija ar „TwinTech“ tehnoloģiju,
Aktīvā dzesēšana ir
Trokšņa līmenis, dB 42
Augstums, mm 1860
Platums, mm 595
Dziļums, mm 662
Iebūvēšanas nišas dziļums, mm 0
Iebūvēšanas nišas augstums, mm 0
Iebūvēšanas nišas platums, mm 0
Kompresoru skaits, gab. 1
Frekvence 50
Tīkla spriegums, V 220-240
Pieslēguma jauda, W 197
Strāvas vada garums, m 2.5
Elektroenerģijas patēriņš gadā, kWh 250
Elektronerģijas patēriņa klase E
Nodalījums piena produktiem 1 caurspīdīgs pilna platuma, ar apdari

Plaukti durvīs 1, pilna platuma, caurspīdīgs, ar 
apdari

Ieliktņi olām 2 priekš 8 olām
Pudeļu plaukti 1 pilna izmēra caurspīdīgs, ar rāmi
Ledus sagatavošana nav
Neto svars, kg 78
Sasaldēšanas jauda, kg/24h 8
Min. apkārtējā temperatūra, C 10
Klimata klase SN-N-ST-T

Produkta specifikācija
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