
Esmaklassiline LED-külmikuvalgustus
Integreeritud LED-valgustusega saate suurepärase ülevaate kapi sisust. 
Diskreetsed energiatõhusad pirnid valgustavad eredalt kogu seadet. 
Tavavalgustitega võrreldes tarbivad need kümme korda vähem energiat.

Hoiustage rohkem ja mugavamalt.
Täislaiuses läbipaistev juurviljasahtel mahutab mugavalt suuremad ja pikemad 
köögiviljad. Nüüd võite südamerahus korraga rohkem köögivilju osta, sest 
saate need probleemideta külmikusse mahutada. 

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.

Integreeritav külmik, milles ka väike sügavkülmikuosa.

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

• Täisintegreeritav, siinidega ukse kinnitus
• Jahutusosa mahutavus (neto): 109 l
• 4-tärnilise sügavkülma netomahutavus: 14l 
• Sügavkülmiku tüüp: 4-tärni
• Vaikne, müratase ainult:  37 dB
• Jahutusosa automaatne sulatus
• Shopping funktsioon kindlustab kiiresti soovitud jahutustemperatuuri
• Elektrooniline temperatuuri reguleerimine digitaalsete näitudega
• Külmiku riiulid: 2 täislaiuses, White Plastic
• Munarest: rest 6 munale
• Külmiku sahtlid: 1 täislaiuses
• Külmiku valgustus: 1, sisemine, LED, küljel
• Külmiku värvus/disain: valge
• Ukse hingede asetus: parem, muudetav
• Integreerimiskõrgus 880 mm
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Integreerimise viis uks siinidega
Värvus valge
Juhtpaneeli tüüp E501X single ctrl
Vajadus sulatamiseks Puudub
Intensiivne jahtutus Jah
Kõrgus mm 873
Laius, mm 548
Sügavus, mm 549
Integreerimisava sügavus, mm 550
Integreerimisava kõrgus mm 880
Integreerimisava laius mm 560
Energiaklass E20 F
Energiakulu kWh/aastas 178
Pinge, V 230
Võimsustarve, W 80
Kaitse, A 10
Toitejuhtme pikkus, m 2.4
Müratase IECE20 37

Dairy compartment 1 täislaiusega, Kaaneriiul paigaldatud, 
Läbipaistev

Ukseriiulid 1, täislaiuses, läbipaistev
Munarestide kogus ja tüüp rest 6 munale
Pudeliriiulid 1 täislaius, Läbipaistev
Ventilaator Puudub
Joogiautomaat Ei

Kaal koos lisatarvikute ja pakendiga 32.75
Netokaal, kg 31.62
Külmutusvõimsus (kg/24h, 
2019/2016/EU) 2.6

Toote tehnilised andmed
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