
Zachowaj idealną konsystencję produktów dzięki funkcji FastFreeze
System FastFreeze umożliwia szybkie zamrażanie świeżych produktów, 
powalając lepiej zachować zawarte w nich witaminy, smak, konsystencję i 
wartości odżywcze.

Rzadsze rozmrażanie zamrażarki dzięki technologii LowFrost
Zintegrowany system LowFrost utrzymuje stabilną temperaturę w zamrażarce, 
zapobiegając tworzeniu się szronu. Z myślą o lepszej wydajności i 
ograniczeniu potrzeby rozmrażania.

Wybierz ustawienia chłodziarki za pomocą elektronicznych elementów 
sterujących
Elektroniczne elementy sterujące ułatwiają regulację temperatury w 
chłodziarce dzięki precyzyjnym ustawieniom.

Aktywna regulacja temperatury. Ochrona produktów. Dzięki systemowi 
ColdSense.
System ColdSense szybko reaguje na każdą zmianę temperatury. Czujniki 
zimna natychmiast reagują na zmiany w otoczeniu i o 40% szybciej 
dostosowują temperaturę do optymalnego poziomu. Brak gwałtownych zmian 
temperatury pozwala uniknąć uszkodzenia konsystencji produktów. Dzięki 
temu zachowują swoją naturalną jędrność i chrupkość.

Chłodziarko-zamrażarka z dolnym zamrażalnikiem ColdSense, z technologią 
LowFrost, funkcją FastFreeze i elektronicznym sterowaniem, kolor biały.

Kontrola temperatury z myślą o ochronie smaku
O 40% szybsze schładzanie dzięki technologii ColdSense. Czujniki 
temperatury zewnętrznej i w chłodziarce szybko reagują na zmiany w 
otoczeniu, utrzymując stabilną temperaturę. Urządzenie zapewnia szybkie 
schładzanie i dostosowanie temperatury. Ograniczenie gwałtownych zmian 
temperatury chroni konsystencję świeżych owoców.

Funkcje

• W pełni zintegrowana zabudowa, fronty na prowadnicach
• Automatyczne rozmrażanie chłodziarki
• Dynamiczna cyrkulacja powietrza dla zapewnienia równomiernej temperatury
• Funkcja szybkiego zamrażania Action Freeze pozwala na zachowanie 
smaku potraw oraz własności witamin
• Alarm wizualny i dźwiękowy sygnalizujący otwarte drzwi
• Oświetlenie chłodziarki: 1, wewnętrzne LED, boczne
• Półki chłodziarki:  4 pełnej szerokości, biały platik
• Położenie zawiasów drzwi: prawostronne, odwracalne
• Półki zamrażarki: 2, pełnej szerokości, szklane
• Szuflady zamrażarki: 2+1 pełnej szerokości, przezroczysty plastik
• Specjalne szuflady chłodziarki: No Trims
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Typ produktu Chłodziarko-zamrażarka
Kolor biel
Klasa energetyczna (UE 2017/1369) F
Roczne zużycie energii [kWh] 272
Pojemność całk. komór mrożących 
(UE 2017/1369) [l] 72

Całkowita pojemność (UE 2017/1369) 
[l] 268

Sposób rozmrażania chłodziarki auto
Sposób rozmrażania zamrażarki manualne
Wydajność zamrażania (komora 4*) 
(UE 2017/1369) [kg/24h] 3.9

Klasa chłodzenia (UE 2017/1369) SN-N-ST-T
Min. temperatura otoczenia [ºC] 10
Poziom hałasu (UE 2017/1369) [dB
(A)] 35

Klasa emitowanego hałasu (UE 
2017/1369) B

Instalacja do zabudowy, montaż frontów na 
prowadnicach

Liczba kompresorów 1
Czynnik chłodniczy R600a
Alarm niedomkniętych drzwi dźwiękowy z opcją wyłączenia
Sygnalizacja wzrostu temperatury brak
Funkcja szybkiego zamrażania żółta lampka

Technologia chłodzenia zamrażarki statyk low frost
Typ półek chłodziarki biały platik
Specjalne półki chłodziarki brak
Liczba szuflad zamrażarki 2+1 pełnej szerokości
Półki na butelki 1, pełna szerokość, przezroczysta
Oświetlenie chłodziarki 1, wewnętrzne LED, boczne
Wymiary WxSzxG [mm] 1772x548x549
Wymiary w zabudowie (W x S x G) 
[mm] 1780x560x550

Położenie zawiasów drzwi prawostronne, odwracalne
Pobierana moc [W] 140
Napięcie [V] 230-240
Przewód [m] 2,4
Waga brutto [kg] 56
Wysokość opakowania [mm] 1840
Szerokość opakowania [mm] 590
Głębokość opakowania [mm] 600
Warstwy składowania 3
Kod produktu (PNC) 925 503 165
Kod EAN 7332543736768

Specyfikacja techniczna
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