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Inverteres
kompresszor
Az inverteres kompresszor változó 
sebességgel működik, folyamato-
san alkalmazkodva a külső hőmér-
séklethez és a hűtőszekrény belső 
terheléséhez. Ezzel a működéssel 
lehetővé teszi, hogy a készülék 
minden megszakítás nélkül, rend-
kívül halkan üzemeljen, miközben 
csökkenti a hőmérséklet ingado-
zásokat és az energiafogyasztást, 
jelentősen meghosszabbítva ezzel 
a készülék élettartamát a hagyo-
mányos kialakításhoz képest.

Gyorsfagyasztás

A fagyasztott élelmiszerek minő-
sége döntően a fagyasztási folya-
mat sebességétől függ. A gyors-
fagyasztás funkció gyorsan, -24 
ºC-ra fagyasztja le az élelmiszere-
ket. A bekapcsolt gyorsfagyasztás 
funkció 24 óráig marad aktív, ha ad-
dig nem kapcsolja ki. Ezt követően 
a fagyasztó visszaáll az eredetileg 
beállított hőmérsékletre.

F energiaosztály

Az új energiaosztályozás szerint 
ez a hűtőszekrény az F osztályba 
tartozik. Más készülékekkel össze-
hasonlítva így is kevesebb energiát 
fogyaszt, amivel védi a környeze-
tünket és pénzt takarít meg az 
alacsonyabb költségek révén. Ké-
szülékeink kiváló hőszigeteléssel, 
továbbfejlesztett ajtóvédelemmel, 
első osztályú hűtőkörrel és elektro-
nikus vezérléssel vannak felszerel-
ve, amelyek minimálisra csökkentik 
az energiafogyasztást.

Tökéletes illeszkedés

A normál hűtőszekrényekhez 
képest ezek a típusú készülékek 
mélysége valamivel kisebb, viszont 
a nagyobb szélességnek és ma-
gasságnak köszönhetően a kapa-
citásuk ugyanakkora marad.
Így bőven akad hely a friss gyü-
mölcsök és zöldségek számára, 
valamint a frissen elkészült ételek 
hosszabb távú tárolására.

Multi-Air Cooling funkció

A Multi- Air Cooling a légkeringés révén a ké-
szülék minden szegletében biztosítja az ételek 
egyenletes hűtését. Az étel hosszabb ideig meg-
őrzi ízét, színét, állagát és tápértékét. A pontosan 
megtervezett szellőzőnyílások és érzékelők fo-
lyamatosan fi gyelik a hűtőszekrényben uralkodó 
körülményeket, és folyamatosan hűvös levegő-
vel veszik körül az ételeket.

No Frost technológia

A Total No Frost technológia a hideg leve-
gő megfelelő keringetésén alapul, amivel 
csökkenthető a páratartalom, ezzel meg-
akadályozva, hogy jégréteg alakulhasson 
ki a hűtőszekrényben lévő élelmiszereken 
és a fagyasztórekesz falán. A hűtőszek-
rény és a fagyasztórekesz külön-külön 
légcsator- nával rendelkezik, így a szagok 
nem keveredhetnek a rekeszek között. A 
hagyományos rendszerekkel ellentétben a 
Total No Frost gyorsabban hűti le mindkét 
különálló egységet.



HŰTŐRENDSZER

Hűtőanyag (R600a/R134a) R600a (80g)

Inverteres motor Igen

Leolvasztási rendszer Total NO Frost

Légáramlási rendszer Multi-Air Flow

Habosító szer Ciklopentán

Energiaosztály F

Energiafogyasztás (kWh/24h) 1kWh/24h

Energiafogyasztás (kWh/év) 365kWh/év

Éghajlati osztály SN/N/ST/T

Minősítés 4 star

Zajszint 41 dB

Teljesítmény 200 W

Feszültség 220V-240V~

Frekvencia 50Hz

Névleges áramerősség 1.9 A

Tápkábel hossza 185 cm

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Ajtók száma 2

Ajtópanel anyaga és színe Inox

Új LED fény Igen

LED teljesítmény 5W

Hőmérséklet-szabályozó rendszer Elektronikus

Kijelző Belső kijelző

Ajtónyitás figyelmeztető Nem

Kétkörös hűtőrendszer Nem

Hőmérséklet- és páratartalom-szabályozás Nem

Elkülönített gyümölcs- és zöldségrekeszek Nem

Állítható üvegpolc Igen

Fémhűtés Nem

Szuper hűtés Igen

Szuper fagyasztás Igen

90°-ban nyitható ajtók Igen

Teljes belső légcsatornák Igen

Ultra vékony szigetelés Igen

Érzékelő Nem

TÉRFOGAT/KAPACITÁS

Nettó mennyiség Összesen 460L

Nettó térfogat Hűtőszekrény (l) 271L

Nettó térfogat Fagyasztó **** (l) 189L

HŰTŐSZEKRÉNY REKESZ

Leolvasztás No frost

Belső világítás LED

Állítható fiók 0

Polcok 5

Frissentartó rekesz 1

Rekesz színe Átlátszó

Ajtópolcok 3

Ajtópolcok színe Átlátszó

FAGYASZTÓREKESZ

Fagyasztási kapacitás 12kg/24h

Leolvasztás No frost

Fiókok száma 1

Fiók színe Átlátszó

Hőmérséklet-emelkedési idő áramkimaradással 9h

MÉRETEK

Termék mérete (Sz x Mélys. x M) 835x635x1775

Súly Nettó 81 kg
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