
Augstākās klases ledusskapja apgaismojums
Izbaudiet lielisku redzamību, izmantojot mūsu ledusskapja iebūvēto LED 
apgaismojumu. Diskrētās, energoefektīvās spuldzes radīs spilgtu gaismu visā 
telpā. Patērē desmit reizes mazāk enerģijas nekā parastais apgaismojums.

Ērti uzglabājiet vairāk.
Pilna izmēra caurspīdīgā dārzeņu atvilktnē var ērti uzglabāt lielākus un 
garākus produktus. Iepērcieties droši, zinot, ka jums ir vieta ledusskapī, kur ērti 
glabāt garos produktus. 

Kompresora piecu gadu garantija
Izbaudiet pilnīgu sirdsmieru, zinot, ka kompresoram ir 
piecu gadu garantija. Garantija sedz zaudējumus, kas 
varētu rasties, veicot darbu, transportēšanu, gāzes 
izņemšanu un uzpildīšanu vai vispārēju apkopi.
 

Izvēlieties ledusskapja iestatījumus, izmantojot elektronisko vadību
Elektroniskās vadības ierīces ļauj regulēt ledusskapja iekšējo temperatūru, bet 
LCD displejs visu laiku parāda precīzus iestatījumus.

Mazāka saldētavas uzkopšana, izmantojot "LowFrost"
Integrētā "LowFrost" sistēma uztur saldētavas temperatūru, lai palīdzētu 
novērst salnas veidošanos. Labākai veiktspējai.

E, 143,4 cm, nerūs. tērauda krāsa ar pārklājumu pret pirkstu nospiedumiem, 
net 165/41l, LowFrost, 39 dB

Atkausē retāk
Ledus uzkrāšanās nekad nav bijusi tik minimāla kā ar integrēto 300.sērijas 
"LowFrost" sistēmu. Tas bez piepūles samazina apledojuma veidošanos, tāpēc 
jums tik bieži nav nepieciešams atkausēt saldētavu.

Priekšrocības un funkcijas

• Saldētavas tilpums, neto: 41 l
• Ledusskapja tilpums, neto: 165 l 
• Ļoti kluss: tikai 39 dB
• Automātiska ledusskapja atkausēšana
• Dinamiska gaisa cirkulācijas sitēma, kas nodrošina vienmērīgu temperatūru 
visā ierīcē
• Ledusskapja apgaismojums: 1, iekšējs LED 
• Ledusskapja plaukti: 2 pilna platuma, stikla ar apdari 
• Olu trauks: 1 priekš 6 olām
• Saldētavas plaukti: 1, stikla
• Ledusskapja atviktnes: 1 pilna izmēra, 1 Simple Drawer 
• Speciālas ledusskapja atviktnes: Plastic w. Foil 
• 0°C nodalījums: No
• Durvju vēršanās virziens: pa labi, maināms 
• Ierīces kājiņas: regulējamas
• Ledusskapja krāsa / dizains: Sudraba un nerūsoša tērauda krāsa ar 
pārklājumu pret pirkstu nospiedumiem
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Uzstādīšana brīvstāvoša
Nodalījumu skaits, gab. 2

Pamatkrāsa Sudraba un nerūsoša tērauda krāsa ar 
pārklājumu pret pirkstu nospiedumiem

Vadības novietojums iekšpusē
Vadība Hisense Elect
Nepieciešama atkausēšana saldētavai
Aktīvā dzesēšana nav
Trokšņa līmenis, dB 39
Augstums, mm 1434
Platums, mm 550
Dziļums, mm 547
Iebūvēšanas nišas dziļums, mm 0
Iebūvēšanas nišas augstums, mm 0
Iebūvēšanas nišas platums, mm 0
Kompresoru skaits, gab. 1
Frekvence 50
Tīkla spriegums, V 230
Pieslēguma jauda, W 110
Drošinātājs, A 10
Strāvas vada garums, m 2.5
Elektroenerģijas patēriņš gadā, kWh 177
Elektronerģijas patēriņa klase E
Nodalījums piena produktiem 1 caurspīdīgs pilna platuma

Plaukti durvīs 3, pilna platuma, caurspīdīgs
Ieliktņi olām 1 priekš 6 olām
Pudeļu plaukti 1 pilna izmēra, caurspīdīgs
Dzērienu dispenseris Nav
Ledus sagatavošana nav
Neto svars, kg 42
Sasaldēšanas jauda, kg/24h 2.7

Produkta specifikācija
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