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No Frost technológia

A Total No Frost technológia a hideg 
levegő megfelelő keringetésén 
alapul, amivel csökkenthető a 
páratartalom, ezzel megakadályozva, 
hogy jégréteg alakulhasson ki a 
hűtőszekrényben és a fagyasztó- 
rekesz falán. A hűtőszekrény és 
a fagyasztórekesz külön-külön 
légcsatornával rendelkezik, így 
a szagok nem keveredhetnek a 
rekeszek között. A hagyományos 
rendszerekkel ellentétben a Total No 
Frost gyorsabban hűti le mindkét 
különálló egységet.

Szuper hűtés 

Szeretné, ha a hűtőbe tett italok 
nagyon gyorsan nagyon hidegek 
lennének? A szuperhűtés funkció 
mindig időben lehűti az italokat 
egy fontos meccs vagy a kedvenc 
fi lmje előtt.

LED világítás

A LED-fény a hagyományos 
vi lágítással  összehasonl ítva 
tar tósabb ,  hatékonyabb  és 
megbízhatóbb belső megvilágítást 
nyújt - így a hűtőszekrény minden 
sarkát könnyedén bevilágítja.

Multi Air Flow rendszer

A hűtőszekrényben fontos  az  á l landó 
hőmérséklet fenntartása, ezért a Multi és a 
DynaCool Air Flow rendszerek egyenletesen 
osztják el a levegőt a készülék minden részében, 
így tartva azt folyamatosan az ideális szinten.

Szuper fagyasztás

Használja a szuperfagyasztás funkciót, 
amikor a fagyasztóba teszi  a fr iss 
élelmiszereket: ezzel az opcióval a 
különböző ételek még gyorsabban 
fagynak meg, így továbbra is tápanyagban 
gazdagok maradnak.

Side by Side hűtőszekrény
RB4300FHX

Ajtónyitás
fi gyelmeztető 
Ha a hűtőszekrény ajtaját az 
ajánlottnál hosszabb ideig nyitva 
hagyja, egy csipogó hangjelzés 
fi gyelmezteti arra, hogy zárja be, 
ezzel megakadályozva, hogy a 
meleg levegő megemelje a belső 
hőmérsékletet.



HŰTŐRENDSZER

Hűtőközeg (R600a/R134a) R600a (75 g)

Inverteres motor Nem

Leolvasztási rendszer Total NO Frost

Levegőáramlási rendszer Multi-Air Flow

Habképző anyag Ciklopentán

Energiaosztály F

Energiafogyasztás (kWh/24h) 0.984 kWh/24h

Energiafogyasztás (kWh/év) 359 kWh/év

Éghajlati osztály SN/N/ST/T

Fagyasztás 4 csillag

Zajszint 40 dB

Teljesítmény 150 W

Feszültség 220V-240V~

Frekvencia 50Hz

Áramerősség 1.5 A

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Ajtók száma 2

LED világítás Igen

Lámpa teljesítménye 2.5 W

Hőmérséklet-szabályozó rendszer Elektronikus

Kijelző Külső kijelző

Érintőkijelző Igen

Ajtónyitás riasztás Igen

Elkülönített gyümölcs- és zöldségtárolók Igen

Állítható üvegpolc Igen

Fémhűtés Nem

Állítható zóna Nem

Szuper hűtés Igen

Szuper fagyasztás Igen

Gyermekzár Igen

Ajtópanel anyaga és színe Inox

Vízadagoló Nem

TÉRFOGAT/KAPACITÁS

Nettó térfogat Összesen 442 L

Nettó térfogat Hűtőszekrény (l) 291 L

Nettó térfogat Fagyasztó **** (l) 151 l

Nettó térfogat Fagyasztó ** (l) 3 L

HŰTŐSZEKRÉNY REKESZ

Leolvasztás No frost

Belső világítás LED

Állítható fiók Nem

Polcok 5

Frissentartó rekesz 1

Frissentartó rekesz színe Átlátszó

Ajtópolcok 3

Ajtópolcok színe Átlátszó

Állítható zóna Nem

FAGYASZTÓREKESZ

Fagyasztási kapacitás 11.2 kg/24 h

Leolvasztás No frost

Világítás LED

Csúsztatható fiókok 1 (+4 polc)

Fiók színe Átlátszó

Hőmérséklet-emelkedési idő áramkimaradással 9.5 h

Csúszó tálca Nem

Ajtópolcok 3

MÉRETEK

Termékméret (Sz x M x M) 904×572×1770

Nettó súly 77 kg

Csomagolás mérete (Sz x M x M) 970×640×1863

Bruttó súly 84 kg
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