Lādes tipa saldētava - 300.sērija, 98l, 545 mm platumā
LCB1AF10W0

Šaurā saldētava kompaktai dzīvei
300. sērijas kompakto saldētavu ar tās šauro dizainu var novietot pat
vismazākajās vietās. Lai jums saldētie produkti vienmēr būtu ērti pieejami.

845x545x555 mm, F, 98l, 42dB, elektron.vadība, ātrās sasald. funkcija, iekšējs
apgaismojums, paaugstinātas t° brīdinājums ar piktogrammu un skaņas
signālu

Priekšrocības un funkcijas
Īpaši šaura saldētava ērtai un kompaktai dzīvei
Ietaupiet vietu vai radiet vietu — kompaktā saldētava ar mūsdienīgo dizainu
piedāvā šauru ārpusi, kas ietilpst, kur nepieciešams, lai pilnvērtīgi izmantotu
pieejamo platību, vienlaikus ļaujot jums piekļūt saldētiem produktiem.

Kompresora piecu gadu garantija
Izbaudiet pilnīgu sirdsmieru, zinot, ka kompresoram ir
piecu gadu garantija. Garantija attiecas uz darbu,
transportēšanu, gāzes izņemšanu un uzpildīšanu vai
vispārēju apkopi.

Izvēlieties saldētavas iestatījumus, izmantojot elektrisko vadību
Elektroniskā vadība ļauj regulēt saldētavas iekšējo temperatūru, bet LCD
displejs pastāvīgi rāda precīzu informāciju.

Augstas kvalitātes LED saldētavas apgaismojums
Izbaudiet teicamu pārskatāmību ar mūsu saldētavā iebūvēto LED
apgaismojumu. Diskrētās, energoefektīvās spuldzes izstaro spilgtu gaismu
visā ierīcē, patērējot desmit reizes mazāk enerģijas nekā standarta
apgaismojums.

• Vadības panelis ar LCD displeju
• Vadība: Homa Elect
• Manuāla atkausēšana
• Ātrās sasaldēšanas funkcija, kas automatiski izslēdzas un ierīce turpina
darboties standartrežīmā
• Iekšējs apgaismojums
• Kājiņas/ritentiņi: 2 feet + 2 wheels
• Slēpts iztvaikotājs
• Ūdens novade
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Produkta specifikācija
Uzstādīšana
Pamatkrāsa
Kopējais tilpums, l
Elektronerģijas patēriņa klase
Elektroenerģijas patēriņš gadā, kWh
Sasaldēšanas jauda, kg/24h
LowFrost tehnoloģija
Vadība
Vadības novietojums
Grozu skaits un veids
Atvērta vāka brīdinājums
Temperatūras paaugstināšanās
brīdinājums
Eco uzstādījums
Augstums, mm
Platums, mm
Dziļums, mm
Frekvence
Tīkla spriegums, V
Pieslēguma jauda, W
Strāvas vada garums, m
Trokšņa līmenis, dB
Slēdzams vāks
Dalītājs
Bruto svars, kg
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Neto svars, kg
Min. apkārtējā temperatūra, C
Klimata klase
Energoefektivitātes indekss
Neto ietilpība, 4 zvaigžņu nodalījums, l
Kopējais tilpums, l
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