
Viieaastase garantiiga kompressor
Teadmine, et kompressoril on viieaastane garantii, annab teile meelerahu. 
Garantii kaitseb kahjustuste eest, mis võivad tekkida kasutamise, transpordi, 
gaasist tühjendamise ja täitmise või üldhoolduse käigus. 

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. 

Nelja tärniga sektsioon tähendab 
külmutusvõimalust otse külmikus 
Külmikus paiknev nelja tärniga sektsioon võimaldab 
saavutada madalaid temperatuure kuni –18 ºC-ni. 
Tõhus külmutamine otse külmikus. 

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

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.

Väikese sügavkülmaosaga külmik.

Lõputud hoiustuslahendused
OptiSpace’iga on teil kõigi oma toiduainete jaoks alati ruumi. Suur hulk 
erinevaid hoiustusvõimalusi hõlbustab suuremate esemete paigutamist. Kui 
vajate veelgi rohkem ruumi, võite sahtlid hoopis eemaldada.

Toote omadused

• Jahutusosa mahutavus (neto): 106 l
• 4-tärnilise sügavkülma netomahutavus: 13l 
• Sügavkülmiku tüüp: 4-tärni
• Vaikne, müratase ainult:  38 dB
• Jahutusosa automaatne sulatus
• Külmiku riiulid: 1 täislaiuses, klaas
• Munarest: rest 6 munale
• Külmiku sahtlid: 1 täislaiuses
• Külmiku valgustus: 1, hõõglamp, sisemine
• Külmiku värvus/disain: valge
• Ukse hingede asetus: parem, muudetav
• Jalad: reguleeritavad jalad, reguleeritavad esijalad
• Tänu ventilaatorile ringleb ühtlane temperatuur terves sügavkülmikus
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Integreerimise viis eraldiseisev
Värvus valge
Juhtpaneeli tüüp elektrooniline
Vajadus sulatamiseks Sügavkülmik
Intensiivne jahtutus Ei
Kõrgus mm 845
Laius, mm 560
Sügavus, mm 575
Integreerimisava sügavus, mm 0
Energiaklass E20 E
Energiakulu kWh/aastas 139
Pinge, V 230
Võimsustarve, W 100
Kaitse, A 10
Toitejuhtme pikkus, m 2.5
Müratase IECE20 38
Dairy compartment 1 täislaiusega, Läbipaistev
Ukseriiulid 1, täislaiuses, läbipaistev
Munarestide kogus ja tüüp rest 6 munale
Pudeliriiulid 1 täislaius, Läbipaistev
Ventilaator No Fan
Joogiautomaat None
Kaal koos lisatarvikute ja pakendiga 32.5
Netokaal, kg 30

Külmutusvõimsus (kg/24h, 
2019/2016/EU) 3.5

Toote tehnilised andmed
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