300 Eraldiseisev külmik-sügavkülmik - kõrgus 175 cm
LNT3LE31X1

Temperatuurihaldus maitsete kaitsmiseks
40% kiirem jahutus ColdSense’iga. Külmiku ja toatemperatuuri sensorid
reageerivad kiiresti keskkonna muutusele, tagades nii stabiilse temperatuuri.
Nii tagatakse kiire jahutus ja õige temperatuuri reguleerimine. Vähem
temperatuurikõikumisi, kaitstes maitsvate puuviljade tekstuuri.

Külmik-sügavkülmik, aktiivne temperatuurihaldus, LowFrost-süsteem.

Toote omadused
Aktiivne temperatuurihaldus. Kaitstud toiduained. ColdSense’iga
ColdSense reageerib temperatuurimuutustele kiirelt. Külmasensorid
reageerivad koheselt muutustele ümbritsevas keskkonnas, reguleerides
külmiku temperatuuri optimaalsele tasemele 40% kiiremini. Hoides ära toidu
temperatuuri kiiret kõikumist, tagatakse tekstuuri säilimine. Teie aga võite
nautida värskeid suutäisi.

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

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

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.
Usaldusväärsed turvaklaasist riiulid
Külmiku siseriiulid on valmistatud turvaklaasist, mis on väga vastupidav
materjal. Kui midagi peaks ümber minema, on riiuleid niiske lapiga väga lihtne
puhastada.

• Sügavkülmiku mahutavus (neto): - maht 109l l
• Jaheosa mahutavus (neto): 194 l
• Väga vaikne: ainult 40 dB
• Automaatne sulatus jahutusosas
• Külmikus on ventilaatoriga õhuringlus ühtlase temperatuuri tagamiseks
• Külmiku valgustus: osa juhtpuldist
• Külmiku riiulid: 2 täislaiuses, Foil on Plastic
• Munarest: rest 6 munale
• Sügavkülmiku riiulid: 2, klaas
• Sügavkülmiku sahtlid: 2 täislaiuses + 1 poolsügav, läbipaistev plast
• Külmiku sahtlid: 2 kitsast, 2 Half Drawers
• Sahtlid 0° kamber: No
• Spetsiaalne riiul pudelite jahutamiseks
• Ukse hingede asetus: parem, muudetav
• Reguleeritavad jalad
• Muud sügavkülma lisad: jääkraabits
• Külmik-sügavkülm värvus/disain: hall, roostevabast terasest uks
näpujäljekindla kattega
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Low frost-süsteem
Sügavkülmik
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1 täislaiusega, läbipaistev, Kaaneriiul
paigaldatud
1, täislaiuses, läbipaistev
rest 6 munale
1 täislaius, Läbipaistev

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

Ei
Puudub
63.14
5.2

