700 Eraldiseisev külmik-sügavkülmik - kõrgus 186 cm
LNT7ME32M1

Tekstuur säilib. Igas nurgas
Funktsiooniga Cooling 360° külmiku juurde kuulub täiustatud õhuringlus.
Spetsiaalse disainiga süsteem paneb külma õhu ringlema seadme igas sopis
hästi paiknevate õhuavade kaudu. Esmaklassiline roostevabast terasest
tagasein jahtub pärast ukse avamist kiiremini. Kõigi toitude tekstuur on
tagatud. Täiuslik maitse igas suutäies.
TwinTech®-jahutusega külmik-sügavkülmik, millel ka Extra Chill-sahtel.

Toote omadused
Tekstuur säilib. Kõigis soppides. Cooling 360°
Kõigis soppides toimuv õhuringlus Cooling 360°
külmikuga. Optimaalselt paiknevad õhuavad tagavad
jahutuse seadme kõigis osades. Roostevabast terasest
tagasein on nii disainielement kui ka otstarbekas,
taastades alati kiirelt õige temperatuuritaseme pärast
ukse avamist. Toiduained jäävad värskeks,

Puhtad jooned – see on DesignLine
Külmik-sügavkülmiku selgete joonte ja tasapinnalise disainiga esmaklassiline
väljanägemine täiendab kaasaegset kööki ideaalselt. Teie aga võite nautida
oma kaunilt sujuvailmelist kööki.

TwinTech® koos No Frost’iga ennetab toiduainete
kuivamist
TwinTech® No Frost nutikas kahesüsteemne jahutus
säilitab toiduainete loomulikku niiskust. Erinevalt
tavalistest härmatisevabadest süsteemidest jahutab
see eraldi külmikut ja sügavkülmikut. Sügavkülmikus ei
teki härmatist. Tänu TwinTech® No Frostile säilib
külmikus loomulik niiskustase ja toiduained

Extra Chill sahtel lahtilõigatud toiduainete säilitamiseks
Extra Chill sahtel kaitseb juustu ja teiste lahtilõigatud toiduainete kvaliteeti,
maitseid ja värskust. Pideva külma õhuringlusega hoitakse sahtlis ülejäänud
külmkapist madalamat temperatuuri.
10-aastane garantii kompressorile
Nautige meelerahu, teades et inverterkompressor on kaetud 10-aastase
garantiiga. Garantii kehtib kahjustustele, mis on tekkinud töötamise,
transportimise, gaasist tühjendamise ja gaasiga täitmise või üldhoolduse
käigus.

• Sügavkülmiku mahutavus (neto): - maht 94l l
• Jaheosa mahutavus (neto): 208 l
• Mahutavus 0°C tsoonis: 0 l
• Vaikne: ainult 42 dB
• Automaatne sulatus sügavkülmaosas
• Automaatne sulatus jahutusosas
• Shopping funktsioon kindlustab kiiresti soovitud jahutustemperatuuri
• Kiire külmutamise funktsioon (Fast Freeze) koos tavasätete automaatse
taastamisega
• Külmiku valgustus: sisemine, LED, küljel
• Külmiku riiulid: 2 täislaiuses, Metal
• Munarest: kaks resti 8 munale
• Sügavkülmiku sahtlid: 2 täislaiuses + 1 poolsügav, läbipaistev plastik
• Külmiku sahtlid: 1 täislaiuses, 1 Pull Out Drawer
• Spetsiaalsed külmiku sahtlid: Metal
• Sahtlid 0° kamber: No
• Ukse hingede asetus: parem, muudetav
• Reguleeritavad jalad
• Külmik-sügavkülm värvus/disain: must + mattklaas
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Toote tehnilised andmed
Tüüp
Uksed tk
Värvus
Juhtpaneel
Juhtpaneeli tüüp
Jahutustehnoloogia
Intensiivne jahtutus
Müratase IECE20
Kõrgus mm
Laius, mm
Sügavus, mm
Integreerimisava sügavus, mm
Kompressorite arv
Sagedus
Pinge, V
Võimsustarve, W
Toitejuhtme pikkus, m
Energiakulu kWh/aastas
Energiaklass E20
Dairy compartment
Ukseriiulid
Munarestide kogus ja tüüp

Eraldiseisev
2
must + mattklaas
sees
Vestel Internal
Jäävaba
Jah
42
1860
595
662
0
1
50
220-240
197
2.5
250
E
1 täislaiusega, läbipaistev, Koos
kattega
1, täislaiuses, läbipaistev, Koos
kattega
kaks resti 8 munale

Pudeliriiulid
Jäävalmistus
Netokaal, kg
Külmutusvõimsus (kg/24h,
2019/2016/EU)

1 täislaius läbipaistev, Koos kattega
Puudub
78
8

