500 Integreeritav külmik-sügavkülmik - kõrgus 177.2 cm
LNT3LF18S

Temperatuurihaldus maitsete kaitsmiseks
40% kiirem jahutus ColdSense’iga. Külmiku ja toatemperatuuri sensorid
reageerivad kiiresti keskkonna muutusele, tagades nii stabiilse temperatuuri.
Nii tagatakse kiire jahutus ja õige temperatuuri reguleerimine. Vähem
temperatuurikõikumisi, kaitstes maitsvate puuviljade tekstuuri.

Integreeritav Low Frost külmik-sügavkülmik. Kiirjahutuse ja -külmutuse
võimalused.

Toote omadused
Aktiivne temperatuurihaldus. Kaitstud toiduained. ColdSense’iga
ColdSense reageerib temperatuurimuutustele kiirelt. Külmasensorid
reageerivad koheselt muutustele ümbritsevas keskkonnas, reguleerides
külmiku temperatuuri optimaalsele tasemele 40% kiiremini. Hoides ära toidu
temperatuuri kiiret kõikumist, tagatakse tekstuuri säilimine. Teie aga võite
nautida värskeid suutäisi.

LowFrost tähendab vähem sügavkülmiku hooldust
Integreeritud LowFrost süsteem hoiab teie sügavkülmiku temperatuuri kindlal
tasemel, vältides härmatise tekkimist. Parem jõudlus ja vähem hooldust.

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

Niiskuse reguleerimine värsketele köögiviljadele
Nautige hõrke köögivilju meie niiskust reguleeriva sahtli abil. Õhuniiskuse taset
hallates luuakse toidu säilimiseks parim keskkond. Ventilatsiooniavade
sulgemine loob ideaalsed tingimused ürtide ja lehtköögivilja jaoks; lahtised
avad pakuvad aga üldist optimaalset hoiukeskkonda.
FastFreeze'iga säilitate täiusliku tekstuuri
FastFreeze-süsteem külmutab värsked toiduained kiirelt, säilitades paremini
ka toidus leiduvaid vitamiine, tekstuuri, maitset ja kõiki tervislikke omadusi.

• Täisintegreeritav, siinidega ukse kinnitus
• Sügavkülmiku mahutavus (neto): - maht 72l l
• Jaheosa mahutavus (neto): 195 l
• Väga vaikne: ainult 35 dB
• Automaatne sulatus jahutusosas
• Külmikus on ventilaatoriga õhuringlus ühtlase temperatuuri tagamiseks
• Kiire külmutamise funktsioon (Fast Freeze) koos tavasätete automaatse
taastamisega
• Visuaalne hoiatus ja helisignaal ukse avanemise korral
• Külmiku valgustus: 1, sisemine, LED, küljel
• Külmiku riiulid: 4 täislaiuses, Foil on Plastic
• Munarest: rest 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: jääkraabits
• 1780mm integreerimiskõrgus
• Külmik-sügavkülm värvus/disain: valge
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Toote tehnilised andmed
Tüüp
Uksed tk
Värvus
Juhtpaneel
Juhtpaneeli tüüp
Jahutustehnoloogia
Vajadus sulatamiseks
Intensiivne jahtutus
Müratase IECE20
Kõrgus mm
Laius, mm
Sügavus, mm
Integreerimisava sügavus, mm
Integreerimisava kõrgus mm
Integreerimisava laius mm
Kompressorite arv
Sagedus
Pinge, V
Võimsustarve, W
Toitejuhtme pikkus, m
Energiakulu kWh/aastas
Energiaklass E20
Dairy compartment
Ukseriiulid

Integreeritav
2
valge
sees
E501X single ctrl
Low frost-süsteem
Puudub
Ei
35
1772
548
549
550
1780
560
1
50
230-240
140
2.4
272
F
1 täislaiusega, läbipaistev, Kaaneriiul
paigaldatud, Koos kattega
2, täislaiuses, läbipaistev

Munarestide kogus ja tüüp
Pudeliriiulid
Joogiautomaat
Jäävalmistus
Netokaal, kg
Külmutusvõimsus (kg/24h,
2019/2016/EU)

rest 6 munale
1 täislaius läbipaistev
Ei
Puudub
54
3.9

