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

Elegantne Flat Door disain
Külmkapi kõrgtasemel välimus täiendab ideaalselt kaasaegset kööki. Oma 
sirgete joonte ja lameda kehaga sobib see nagu valatult teiste kodumasinate ja 
tööpindadega. Ka käepidemed järgivad elegantset esteetikat, olles ukse 
alaosas silma eest peidetud.  

Parima kvaliteediga maitsed MultiFlow abil
MultiFlow abil säilib toiduainete parim kvaliteet. Püsiva temperatuuri 
hoidmisega ennetab see tehnoloogia toiduainete kuivamist ja loob keskkonna, 
mis hoiab toiduained järgmise ostukorrani maitsvad.

Extra Chill sahtel lahtilõigatud toiduainete 
säilitamiseks
Extra Chill sahtel kaitseb juustu ja teiste lahtilõigatud 
toiduainete kvaliteeti, maitseid ja värskust. Pideva 
külma õhuringlusega hoitakse sahtlis ülejäänud 
külmkapist madalamat temperatuuri.

Kohandatav hoiuruum CustomFlex®-iga
CustomFlex® annab vabaduse külmkapis olevat 
hoiuruumi vastavalt oma vajadustele kohandada. Ukse 
siseküljes on erineva suurusega mobiilsed riiulid, mida 
on võimalik nii ümber paigutada kui ka mugavamaks 
ligipääsuks külmkapist eemaldada.

CustomFlex®-ukseriiulitega külmik, mille MultiFlow-tehnoloogia aitab säilitada 
ühtlast temperatuuri ning ennetada toidu kuivamist.

Teie toiduained, teie otsustate 
600 CustomFlex® külmkapis on igal toiduainel oma koht. Kapiukse siseküljes 
olevaid riiuleid saab vastavalt vajadusele liigutada ja  ümber paigutada. Spargli 
vartest mustikatega täidetud topsideni - kõige jaoks on piisavalt ruumi.

Toote omadused

• Jahutusosa mahutavus (neto): 358 l
• Vaikne, müratase ainult:  40 dB
• Jahutusosa automaatne sulatus
• Shopping funktsioon kindlustab kiiresti soovitud jahutustemperatuuri
• Elektrooniline temperatuuri reguleerimine LED näidikutega
• Külmutusosa netomahutavus: 22 l
• Külmiku riiulid: 4 täislaiuses, Foil on Plastic
• Munarest: kaks resti 8 munale
• Külmiku sahtlid: 1 täislaiuses
• Külmiku valgustus: laes. LED
• Külmiku värvus/disain: hall, roostevabast terasest uks näpujäljekindla kattega
• Ukse hingede asetus: parem, muudetav
• Jalad: reguleeritavad jalad

600 Eraldiseisev külmik - kõrgus 186 cm
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Integreerimise viis eraldiseisev

Värvus hall, roostevabast terasest uks 
näpujäljekindla kattega

Juhtpaneeli tüüp Vestel Top
Vajadus sulatamiseks Puudub
Intensiivne jahtutus Jah
Kõrgus mm 1860
Laius, mm 595
Sügavus, mm 650
Integreerimisava sügavus, mm 0
Energiaklass E20 E
Energiakulu kWh/aastas 121
Pinge, V 220-240
Toitejuhtme pikkus, m 2.5
Müratase IECE20 40
Dairy compartment Puudub
Ukseriiulid 6 Customflex half width transparent
Munarestide kogus ja tüüp kaks resti 8 munale
Pudeliriiulid 2 täislaius läbipaistev
Ventilaator MultiFlow
Kaal koos lisatarvikute ja pakendiga 70
Netokaal, kg 64

Toote tehnilised andmed
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