
Uzticami rūdītā stikla plaukti
Izturīgie plaukti ledusskapī ir izgatavoti no rūdītā stikla, kas plaši pazīstams ar 
savu izturību. Turklāt, ja nejauši izlīst kāds  šķidrums, to var viegli saslaucīt ar 
mitru drānu. 

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.

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

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

Aktīva temperatūras kontrole. Aizsargāti produkti. Ar ColdSense
ColdSense ātri reaģē uz jebkādām  temperatūras izmaiņām. Aukstuma sensori 
nekavējoties reaģē uz vides izmaiņām, noregulējot ledusskapja temperatūru 
līdz optimālai par 40% ātrāk. Izvairoties no straujām temperatūras svārstībām 
produktos, netiek bojāta to tekstūra. Tādēļ visi jūsu iecienītie produkti paliks 
nemainīgi kraukšķīgi.

E, 175 cm, nerūsoša tērauda durvis ar pārklājumu pret pirkstu nospiedumiem,  
net 195/110l, LowFrost, pudeļu plaukts, 40 dB

Temperatūras kontrole garšas aizsardzībai
Par 40% ātrāka atdzesēšana ar ColdSense. Ledusskapja un istabas 
temperatūras sensori ātri reaģē uz vides izmaiņām, uzturot stabilu 
temperatūru. Tiek nodrošināta ātra atdzišana un pareiza temperatūra. Mazāk 
temperatūras svārstību, aizsargājot katra gardā augļa tekstūru.

Priekšrocības un funkcijas

• Saldētavas tilpums, neto: 110 l
• Ledusskapja tilpums, neto: 195 l 
• Ļoti kluss: tikai 40 dB
• Automātiska ledusskapja atkausēšana
• Dinamiska gaisa cirkulācijas sitēma, kas nodrošina vienmērīgu temperatūru 
visā ierīcē
• Ledusskapja apgaismojums: Integrēts vadības pogās 
• Ledusskapja plaukti: 2 pilna platuma, Foil on Plastic 
• Olu trauks: 1 priekš 6 olām
• Saldētavas plaukti: 2, stikla
• Saldētavas atviktnes: 2 pilna izmēra + 1 pusdziļa, caurspīdīgas plastmasas
• Ledusskapja atvilktnes: 2 pusplatas, 2 Half Drawers 
• 0°C nodalījums: No
• Īpašs pudeļu plaukts dzērienu atdzesēšanai
• Durvju vēršanās virziens: pa labi, maināms 
• Ierīces kājiņas: regulējamas
• Citas saldētavas funkcijas: ledus skrāpis
• Ledusskapja krāsa / dizains: Pelēka un nerūsoša tērauda durvis ar 
pārklājumu pret pirkstu nospiedumiem

brīvstāvoša ledusskapis ar saldētavu, 300.sērija, 175 cm
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Uzstādīšana brīvstāvoša
Nodalījumu skaits, gab. 2

Pamatkrāsa Pelēka un nerūsoša tērauda durvis ar 
pārklājumu pret pirkstu nospiedumiem

Vadības novietojums iekšpusē
Vadība E501X single ctrl
Nepieciešama atkausēšana saldētavai
Aktīvā dzesēšana nav
Trokšņa līmenis, dB 40
Augstums, mm 1750
Platums, mm 595
Dziļums, mm 647
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
Strāvas vada garums, m 2.4
Elektroenerģijas patēriņš gadā, kWh 233
Elektronerģijas patēriņa klase E

Nodalījums piena produktiem 1 caurspīdīgs pilna platuma, uzstādīts 
plaukts ar vāku

Plaukti durvīs 1, pilna platuma, caurspīdīgs

Ieliktņi olām 1 priekš 6 olām
Pudeļu plaukti 1 pilna izmēra, caurspīdīgs
Dzērienu dispenseris Nav
Ledus sagatavošana nav
Neto svars, kg 63.14
Sasaldēšanas jauda, kg/24h 5.2
Min. apkārtējā temperatūra, C 10
Neto jauda, dzesēšanas nodalījumā 0

Produkta specifikācija
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