
Uzticami neplīstoša stikla plaukti
Plaukti ledusskapī ir izgatavoti no neplīstoša stila, kas plaši pazīstams ar savu 
izturību. Turklāt nejauši izšļakstītu šķidrumu var viegli notīrīt ar mitru drānu. 

Universālais pudeļu turētājs
Glabājiet dzērienus vēsumā ledusskapī, izmantojot universālo pudeļu turētāju. 
Statīvā vietas pietiek trijām 1,5 l pudelēm vai sešām dzērienu kārbām, un to 
var bez piepūles piestiprināt zem stikla plaukta. Nodrošinot vieglu piekļuvi 
vēsiem dzērieniem, kas neaizņem pārāk daudz vietas.

Pietiekami daudz vietas pārtikas produktiem ar OptiSpace
Mūsu ledusskapis ideāli piemērots ģimenes dzīvei, pateicoties ievērojamajai 
ietilpībai gan uz plauktiem, gan starp tiem. Taču, ja jums kādreiz tomēr 
pietrūkst vietas, dārzeņu, dzesēšanas un saldētavas kastes var viegli izņemt, 
pielāgojoties jūsu konkrētajām vajadzībām.

Izvēlieties ledusskapja iestatījumus, izmantojot elektronisko vadību
Elektroniskā vadība ļauj regulēt ledusskapja iekšējo temperatūru, bet LCD 
displejs visu laiku parāda precīzu informāciju.

Vienmērīgi vēss, izmantojot "DynamicAir"
"DynamicAir" nodrošina, ka vide ledusskapja iekšienē tiek uzturēta stabilā 
temperatūrā. Tas darbojas, cirkulējot vēsu gaisu visā telpā, kas nozīmē, ka pat 
atverot durvis, jūsu ēdiens ir pasargāts no siltuma.

155 cm, nerūs. tērauda durvis, F, net 316l, elektr. vadība ar LED indikācijām, 
dinam. atdzesēšana, 39 dB

Stabila temperatūra, vienmēr vēss
DynamicAir tehnoloģija rada gaisa plūsmu, virzot vēso gaisu pa visu 
ledusskapi, tādēļ katrā nostūrī ir stabila temperatūra. Saglabājot produktus un 
neļaujot tiem zaudēt formu vai izkalst.

Priekšrocības un funkcijas

• Ledusskapja tilpums, neto: 316 l 
• Īpaši kluss: tikai 39 dB
• Automātiska ledusskapja atkausēšana
• Iepirkšanās funkcija ātri nodrošinās nepieciešamo temperatūru ledusskapī
• Elektroniskā temperatūras kontrole ar LED indikācijām
• Vizuāls brīdinājuma signāls par atvērtām durvīm
• Ledusskapja plaukti: 4 pilna platuma, Foil on Plastic
• Pudeļu plaukts
• Olu trauks: 1 priekš 6 olām
• Ledusskapja atvilktne(s): 1 pilna izmēra 
• Nulles kameru skaits: No
• Ledusskapja apgaismojums: iekšējs LED 
• Ledusskapja krāsa/dizains: Pelēka un nerūsoša tērauda durvis ar 
pārklājumu pret pirkstu nospiedumiem 
• Durvju vēršanās virziens: pa labi, maināms 
• Ierīces kājiņas: regulējamas kājiņas, aizmugurē fiksēti ritentiņi
• Ventilators vienmērīgai atdzesēšanai
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Uzstādīšanas veids brīvstāvoša ierīce

Pamatkrāsa Pelēka un nerūsoša tērauda durvis ar 
pārklājumu pret pirkstu nospiedumiem

Vadība Azzurra Top
Nepieciešama atkausēšana nav
Aktīvā dzesēšana ir
Augstums, mm 1550
Platums, mm 595
Dziļums, mm 635
Iebūvēšanas nišas dziļums, mm 0
Iebūvēšanas nišas augstums, mm 0
Iebūvēšanas nišas platums, mm 0
Elektronerģijas patēriņa klase F
Elektroenerģijas patēriņš gadā, kWh 141
Tīkla spriegums, V 230
Pieslēguma jauda, W 100
Drošinātājs, A 10
Strāvas vada garums, m 2.4
Trokšņa līmenis, dB 39
Nodalījums piena produktiem 1 caurspīdīgs pilna platuma
Plaukti durvīs 2, pilna platuma, caurspīdīgs
Ieliktņi olām 1 priekš 6 olām
Pudeļu plaukti 1 pilna izmēra caurspīdīgs
Ventilators Fan5

Dzērienu dispenseris Nav
Bruto svars, kg 53
Neto svars, kg 51.6
Min. apkārtējā temperatūra, C 10
Klimata klase SN-N-ST-T
Energoefektivitātes indekss 125
Kopējais neto tilpums, l 316

Produkta specifikācija
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