brīvstāvoša ledusskapis, 600.sērija, 358l, 186 cm augstums
LRC5ME38X2

Jūsu sastāvdaļas, jūsu kārtība
Katrai sastāvdaļai ir vieta ar 600. sērijas "CustomFlex®" ledusskapi.
Pārvietojamas, noņemamas tvertnes ledusskapja durvju iekšpusē,
pielāgojamas tieši jums. Sākot ar sparģeļiem un beidzot ar mellenēm, viss
sakārtots ērti.

186 cm, nerūs. tērauda durvis, E, net 390l, elektr. vadība ar LED indikācijām,
pazem. t° atvilktne, CustomFlex® durvju plaukti, akt. atdzesēšana, 40 dB

Priekšrocības un funkcijas
Pielāgojama uzglabāšana ar "CustomFlex®"
"CustomFlex®" dod jums brīvību pielāgot ledusskapja
telpu. Durvju interjerā ir dažādu izmēru pārvietojamas
tvertnes, tāpēc jūs varat pielāgot vietu savām
vajadzībām. Tvertnes ir noņemamas, ērtākai piekļuvei.

Vienmēr nepārspējama garša ar "MultiFlow"
Pateicoties "MultiFlow", pārtika tiek saglabāta optimāli. Tehnoloģija uztur
ledusskapī stabilu temperatūru, kas neļauj produktiem palikt sausiem. Tā arī
rada vidi, kas gādā par gardiem produktiem līdz nākamajai iepirkšanās reizei.

Saglabājiet svaigo produktu kvalitāti ar "Extra Chill"
atvilktni
Saglabājiet atdzesētu svaigo produktu un sieru kvalitāti,
garšu un svaigumu "Extra Chill" atvilktnē. Atvilktne
uztur zemāku temperatūru nekā pārējā ledusskapja
temperatūra, ar aktīvu aukstā gaisa cirkulāciju.

Slaiks, elegants, plakandurvju dizains
Ledusskapja pirmšķirīgais izskats lieliski papildinās modernu virtuvi. Tā
skaidrās līnijas un pilnīgi plakanais dizains nozīmē, ka tas saderēs ar pārējām
virtuves ierīcēm un darbvirsmām. Turklāt, lai netraucētu elegantajai apdarei,
durvju rokturi ir slēpti.

• Ledusskapja tilpums, neto: 390 l
• Īpaši kluss: tikai 40 dB
• Automātiska ledusskapja atkausēšana
• Iepirkšanās funkcija ātri nodrošinās nepieciešamo temperatūru ledusskapī
• Elektroniskā temperatūras kontrole ar LED indikācijām
• Neto aukstuma zona: 22 l
• Ledusskapja plaukti: 4 pilna platuma, Foil on Plastic
• Olu trauks: 2 priekš 8 olām
• Ledusskapja atvilktne(s): 1 pilna izmēra
• Ledusskapja apgaismojums: augšējā panelī, LED
• Ledusskapja krāsa/dizains: Pelēka un nerūsoša tērauda durvis ar
pārklājumu pret pirkstu nospiedumiem
• Durvju vēršanās virziens: pa labi, maināms
• Ierīces kājiņas: regulējamas kājiņas

brīvstāvoša ledusskapis, 600.sērija, 358l, 186 cm augstums
LRC5ME38X2
Produkta specifikācija
Uzstādīšanas veids
Pamatkrāsa
Vadība
Nepieciešama atkausēšana
Aktīvā dzesēšana
Augstums, mm
Platums, mm
Dziļums, mm
Iebūvēšanas nišas dziļums, mm
Iebūvēšanas nišas augstums, mm
Iebūvēšanas nišas platums, mm
Elektronerģijas patēriņa klase
Elektroenerģijas patēriņš gadā, kWh
Tīkla spriegums, V
Strāvas vada garums, m
Trokšņa līmenis, dB
Nodalījums piena produktiem
Plaukti durvīs
Ieliktņi olām
Pudeļu plaukti
Ventilators
Bruto svars, kg
Neto svars, kg

brīvstāvoša ierīce
Pelēka un nerūsoša tērauda durvis ar
pārklājumu pret pirkstu nospiedumiem
Vestel Top
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6 Customflex half width transparent
2 priekš 8 olām
2 pilna izmēra caurspīdīgi
"MultiFlow"
70
64

Min. apkārtējā temperatūra, C
Klimata klase
Energoefektivitātes indekss
Kopējais neto tilpums, l
Neto ietilpība, ledusskapis, l (5º C)
Kopējais tilpums, l
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