
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.

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

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.

10-aastane garantii kompressorile
Nautige meelerahu, teades et inverterkompressor on 
kaetud 10-aastase garantiiga. Garantii kehtib 
kahjustustele, mis on tekkinud töötamise, 
transportimise, gaasist tühjendamise ja gaasiga 
täitmise või üldhoolduse käigus.

TwinTech® koos No Frost’iga ennetab toiduainete 
kuivamist
TwinTech® No Frost nutikas kahesüsteemne jahutus 
säilitab toiduainete loomulikku niiskust. Erinevalt 
tavalistest härmatisevabadest süsteemidest jahutab 
see eraldi külmikut ja sügavkülmikut. Sügavkülmikus ei 
teki härmatist. Tänu TwinTech® No Frostile säilib 
külmikus loomulik niiskustase ja toiduained

Täisintegreeritav TwinTech® No Frost külmik-sügavkülmik, mille reguleerimine 
toimub elektrooniliste nuppude abil.

Toiduained püsivad mahlastena. Kuivamist takistav jahutus

TwinTech® No Frost külmik-sügavkülmik kaitseb toidu kvaliteeti. Nutikas 
tehnoloogia kahe iseseisva jahutussüsteemi ja härmatisevaba 
sügavkülmikuga. Erinevalt tavalistest härmatisevabadest süsteemidest 
hoitakse niiskust külmiku sees, takistades nii toidu kuivamist. TwinTech® No 
Frost tagab 60% väiksema massikao.

Toote omadused

• Täisintegreeritav, siinidega ukse kinnitus
• Sügavkülmiku mahutavus (neto): - maht 61l l
• Jaheosa mahutavus (neto): 192 l
• Väga vaikne: ainult 36 dB 
• Automaatne sulatus sügavkülmaosas
• Automaatne sulatus jahutusosas
• Külmikus on ventilaatoriga õhuringlus ühtlase temperatuuri tagamiseks
• Kiire külmutamise funktsioon (Fast Freeze) koos tavasätete automaatse 
taastamisega
• Märgutule ja helisignaaliga kõrge temperatuuri alarm
• Visuaalne hoiatus ja helisignaal ukse avanemise korral
• Külmiku valgustus: 1, sisemine, LED, küljel,  .
• Külmiku riiulid: 4 täislaiuses, Foil on Plastic
• Munarest: kaks resti 6 munale
• Sügavkülmiku riiulid: 2, täislaiuses, klaas
• Sügavkülmiku sahtlid: 3 täislaiuses, läbipaistev plastik
• Spetsiaalsed külmiku sahtlid: No Trims
• Sahtlid 0° kamber: No
• Ukse hingede asetus: parem, muudetav
• Muud sügavkülma lisad: külmaaku
• 1780mm integreerimiskõrgus
• Külmik-sügavkülm värvus/disain: valge
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Tüüp Integreeritav
Uksed tk 2
Värvus valge
Juhtpaneel sees
Juhtpaneeli tüüp E501X dual ctrl
Jahutustehnoloogia Jäävaba
Vajadus sulatamiseks Puudub
Intensiivne jahtutus Ei
Müratase IECE20 36
Kõrgus mm 1772
Laius, mm 540
Sügavus, mm 549
Integreerimisava sügavus, mm 550
Integreerimisava kõrgus mm 1780
Integreerimisava laius mm 560
Kompressorite arv 1 + klapp
Sagedus 50
Pinge, V 230-240
Võimsustarve, W 140
Toitejuhtme pikkus, m 2.4
Energiakulu kWh/aastas 268
Energiaklass E20 F

Dairy compartment 1 täislaiusega, läbipaistev, Kaaneriiul 
paigaldatud, Koos kattega

Ukseriiulid 2, täislaiuses, läbipaistev

Munarestide kogus ja tüüp kaks resti 6 munale
Pudeliriiulid 1 täislaius läbipaistev
Joogiautomaat Ei
Jäävalmistus Puudub
Netokaal, kg 58
Külmutusvõimsus (kg/24h, 
2019/2016/EU) 5

Toote tehnilised andmed
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