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

Universaalne pudelihoidik
Universaalne pudelihoidik hoiab teie joogid jahedad ja teie külmiku korras. 
Rest mahutab kolm 1,5-liitrist pudelit või kuus joogipurki ja selle saab hõlpsalt 
klaasriiuli alla kinnitada. Nii on teil hea juurdepääs oma jahedatele jookidele ja 
need ei võta palju ruumi.

Rohkelt ruumi tänu OptiSpace'ile
Meie mahukas külmutuskapp sobib hästi peredele, pakkudes hulgaliselt 
hoiustusvõimalusi nii riiulitel kui ka riiulite vahel. Kui teile aga tundub, et 
külmikus on ikka vähe ruumi, võite kastid oma vajaduste kohaselt kergesti lahti 
võtta ning eemaldada.

Seadistage oma külmkapp Electronic Control abil
Electronic Control abil saate seadistada külmkapi temperatuuri. LCD ekraan 
kuvab pidevalt täpset tagasisidet. 

Ühtlane jahedus DynamicAiriga
DynamicAir tagab külmiku sisekeskkonna püsimise ühtlasel temperatuuril. See 
paneb seadmes õhu ringlema, hoides sel viisil külmikus oleva õhu ühtlast 
temperatuuri ka ukse avamisel.

DynamicAir-tehnoloogiaga külmik hoiab ühtlast sisetemperatuuri.

Stabiilne temperatuur, pidev jahutus
DynamicAir tehnoloogia tekitab õhuvoo, mis liigutab külmikus õhku, tagades 
sel moel ühtlase temperatuuri kapi igas nurgas. Nii säilitavad toiduained ka 
oma vormi ega kuiva ära.

Toote omadused

• Jahutusosa mahutavus (neto): 314 l
• Vaikne, müratase ainult:  39 dB
• Jahutusosa automaatne sulatus
• Shopping funktsioon kindlustab kiiresti soovitud jahutustemperatuuri
• Elektrooniline temperatuuri reguleerimine LED näidikutega
• Avatud ukse märgutuli
• Külmiku riiulid: 4 täislaiuses, Foil on Plastic
• Spetsiaalne rest pudelite jahutamiseks
• Munarest: rest 6 munale
• Külmiku sahtlid: 1 täislaiuses
• Külmiku valgustus: sisemine, LED
• Külmiku värvus/disain: hall, roostevabast terasest uks näpujäljekindla kattega
• Ukse hingede asetus: parem, muudetav
• Jalad: reguleeritavad jalad, fikseeritud tagumised rullikud
• Tänu ventilaatorile ringleb ühtlane temperatuur terves sügavkülmikus

300 Eraldiseisev külmik - kõrgus 155 cm
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Integreerimise viis eraldiseisev

Värvus hall, roostevabast terasest uks 
näpujäljekindla kattega

Juhtpaneeli tüüp Azzurra Top
Vajadus sulatamiseks Puudub
Intensiivne jahtutus Jah
Kõrgus mm 1550
Laius, mm 595
Sügavus, mm 635
Integreerimisava sügavus, mm 0
Energiaklass E20 F
Energiakulu kWh/aastas 141
Pinge, V 230
Võimsustarve, W 100
Kaitse, A 10
Toitejuhtme pikkus, m 2.4
Müratase IECE20 39
Dairy compartment 1 täislaiusega, läbipaistev
Ukseriiulid 2, täislaiuses, läbipaistev
Munarestide kogus ja tüüp rest 6 munale
Pudeliriiulid 1 täislaius läbipaistev
Ventilaator Fan5
Joogiautomaat Ei
Kaal koos lisatarvikute ja pakendiga 53

Netokaal, kg 51.6

Toote tehnilised andmed
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