Iebūvējama ledusskapis, 500 109l, 87.3 cm augstums
LFB2AF88S

Nebeidzamas uzglabāšanas iespējas
Ar OptiSpace jums vienmēr pietiks vietas pārtikas produktiem. Plašas
uzglabāšanas iespējas atvieglo lielu priekšmetu glabāšanu. Tomēr, ja jums
nepieciešams vēl vairāk vietas, varat izņemt atvilktnes.

88 cm, F, ar integr. saldētavas nodalījumu, net 110/14l, Slide-door iebūv.
sistēma, 37 dB

Priekšrocības un funkcijas
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.

Četrzvaigžņu saldēšana ledusskapī
Ledusskapī integrētais četrzvaigžņu saldēšanas
nodalījums var sasniegt temperatūru līdz pat -18°C.

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

Ērti uzglabājiet vairāk
Pilna izmēra caurspīdīgā dārzeņu atvilktnē var ērti glabāt lielākus un garākus
produktus. Iepērcieties droši, zinot, ka jums ir vieta ledusskapī, kur ērti
uzglabāt garos produktus.
Pirmšķirīgs LED ledusskapja apgaismojums
Izbaudiet teicamu pārskatāmību ar mūsu ledusskapja iebūvēto LED
apgaismojumu. Nemanāmās, energoefektīvās spuldzes nodrošina spilgtu
gaismu visā telpā. Patērējot desmit reizes mazāk enerģijas nekā standarta
apgaismojums.

• Pilnībā iebūvējams ledusskapis, "slide door" iebūvēšanas sistēma
• Ledusskapja tilpums, neto: 110 l
• **** saldētavas tilpums, neto: 14 l
• Īpaši kluss: tikai 37 dB
• Automātiska ledusskapja atkausēšana
• Iepirkšanās funkcija ātri nodrošinās nepieciešamo temperatūru ledusskapī
• Elektroniska temperatūras kontrole ar digitālu displeju
• Ledusskapja plaukti: 2 pilna platuma, White Plastic
• Olu trauks: 1 priekš 6 olām
• Ledusskapja atvilktne(s): 1 pilna izmēra
• Nulles kameru skaits: No
• Ledusskapja apgaismojums: 1, iekšējs LED, sānos
• Ledusskapja krāsa/dizains: Balta
• Durvju vēršanās virziens: pa labi, maināms
• Iebūvēšanas augstums 880 mm

Iebūvējama ledusskapis, 500 109l, 87.3 cm augstums
LFB2AF88S
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
Pieslēguma jauda, W
Drošinātājs, A
Strāvas vada garums, m
Trokšņa līmenis, dB
Nodalījums piena produktiem
Plaukti durvīs
Ieliktņi olām
Pudeļu plaukti
Ventilators

iebūvējama ierīce ar 'Sliding Door'
sistēmu
Balta
E501X single ctrl
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1 pilna platuma, uzstādīts plaukts ar
vāku, caurspīdīgs
1, pilna platuma, caurspīdīgs
1 priekš 6 olām
1 pilna izmēra, caurspīdīgs
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Dzērienu dispenseris
Bruto svars, kg
Neto svars, kg
Sasaldēšanas jauda, kg/24h
Min. apkārtējā temperatūra, C
Klimata klase
Energoefektivitātes indekss
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