
Esmaklassiline LED-külmikuvalgustus
Integreeritud LED-valgustusega saate suurepärase ülevaate kapi sisust. 
Diskreetsed energiatõhusad pirnid valgustavad eredalt kogu seadet. 
Tavavalgustitega võrreldes tarbivad need kümme korda vähem energiat.

Säilitage rohkem ja mugavamalt.
Täislaiuses läbipaistev köögiviljasahtel mahutab mugavalt ka suuremad ja 
pikemad toiduained. Nüüd võite südamerahus korraga rohkem toiduaineid 
osta, sest saate need probleemideta külmik-sügakülmikusse mahutada. 

Viieaastase garantiiga kompressor
Teadmine, et kompressoril on viieaastane garantii, 
annab teile meelerahu. Garantii kaitseb kahjustuste 
eest, mis võivad tekkida kasutamisel, transpordil, 
gaasist tühjendamisel ja täitmisel või üldhoolduse 
käigus. 

Valige külmikuseaded elektrooniliste nuppudega
Elektrooniliste nuppude abil saate reguleerida külmiku sisetemperatuuri ja 
LCD-ekraanilt näete alati täpseid andmeid. 

LowFrost tähendab vähem sügavkülmiku hooldust
Integreeritud LowFrost süsteem hoiab teie sügavkülmiku temperatuuri kindlal 
tasemel, vältides härmatise tekkimist. Parem jõudlus ja vähem hooldust.

LowFrost-süsteemiga külmik-sügavkülmik. Täislaiuses läbipaistev 
köögiviljasahtel mahutab ka suuremaid toiduaineid.

Vähem sulatamist
Jää moodustumise vältimine pole kunagi nii lihtne olnud kui integreeritud 300 
LowFrost süsteemiga. See vähendab härmatise tekkimist nii, et teil pole tarvis 
oma sügavkülmikut enam liiga sageli sulatada.

Toote omadused

• Sügavkülmiku mahutavus (neto): - maht 41l l
• Jaheosa mahutavus (neto): 201 l
• Väga vaikne: ainult 40 dB 
• Automaatne sulatus jahutusosas
• Külmikus on ventilaatoriga õhuringlus ühtlase temperatuuri tagamiseks
• Külmiku valgustus: 1, sisemine, LED
• Külmiku riiulid: 3 täislaiuses, klaas
• Munarest: rest 6 munale
• Sügavkülmiku riiulid: 1, klaas
• Külmiku sahtlid: 1 täislaiuses, 1 Simple Drawer
• Spetsiaalsed külmiku sahtlid: Plastic w. Foil
• Sahtlid 0° kamber: No
• Ukse hingede asetus: parem, muudetav
• Reguleeritavad jalad
• Külmik-sügavkülm värvus/disain: valge

300 Eraldiseisev külmik-sügavkülmik - kõrgus 161 cm
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Tüüp Eraldiseisev
Uksed tk 2
Värvus valge
Juhtpaneel sees
Juhtpaneeli tüüp elektrooniline
Jahutustehnoloogia Staatiline
Vajadus sulatamiseks Sügavkülmik
Intensiivne jahtutus Ei
Müratase IECE20 40
Kõrgus mm 1610
Laius, mm 550
Sügavus, mm 547
Integreerimisava sügavus, mm 0
Kompressorite arv 1
Sagedus 50
Pinge, V 230
Võimsustarve, W 110
Kaitse, A 10
Toitejuhtme pikkus, m 2.5
Energiakulu kWh/aastas 223
Energiaklass E20 F
Dairy compartment 1 täislaiusega, läbipaistev
Ukseriiulid 3, täislaiuses, läbipaistev
Munarestide kogus ja tüüp rest 6 munale
Pudeliriiulid 1 täislaius, Läbipaistev

Joogiautomaat Ei
Jäävalmistus Puudub
Netokaal, kg 44
Külmutusvõimsus (kg/24h, 
2019/2016/EU) 3

Toote tehnilised andmed

300 Eraldiseisev külmik-sügavkülmik - kõrgus 161 cm
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