
Alap információk :

98 lFagyasztótér bruttó űrtartalma (l)

231 lHűtőtér bruttó űrtartalma (l)

307 lNettó űrtartalom (l)

329 lBruttó űrtartalom (l)

EuroDugó fajtája

205 cmCsatlakozó kábel hossza (cm)

1Kompresszorok száma

VDEGS,CE,UA011A,EACMegfelelőségi jelek

50Frekvencia (Hz)

220-230Feszültség (V)

10 AÁramerősség (A)

120 WTeljesítmény (W)

Ni na voljoPanel ajtók összeszerelése

BK070; BelaTermék alapszine

ElektronikusMűködtetés módja

SzabadonállóLétrehozás módja

Fagyasztórész alulKészülék kategóriája

3838942096747EAN kód

530657Termék kódja

HZF3369I - NRKORA62W - GORENJE BY ORA-ITOTípusszám/Modellszám

GorenjeMárkanév

Hűtőszekrény/FagyasztóKészülék fajtája

HZF3369I - NRKORA62W - GORENJE BY O
530657

Hűtőszekrény/Fagyasztó

1 db MultiBox többfunkciós tárolódobozVaj és sajttartó száma

BottleMat palacktartó eszköz
R600AHűtőfolyadék/gáz/
Vészjelzés nyitott ajtó eseténTúl sokáig nyitva lévő ajtó
LED csík a hűtőrész plafonjánBelső világítás
Üvegtartó polc rögzítő ujjacskákkalPalacktartó az ajtóban

FastFreeze: gyorsfagyasztás automatikus
kikapcsolással

LED kijelzőKijelző

Elektronikus kezelőpanel az ajtó mögött
XXl SpaceBox fiókXXL SpaceBox fiók

FreshZone frissen tartó rekesz

CrispZone zöldségtartó rekesz páratartalom
szabályozással

Az egyik legjobb hűtési rendszer a piacon,
amit a készülék fagyasztójába építettünk,
mivel egyszerre szünteti meg a jegesedést a
fagyasztóban, tartja alacsonyan annak
energiafogyasztását, miközben ideális
mikroklímát alakít ki a normáltérben a friss
élelmiszerek számára. Az ionizált levegő
keringtetése megakadályozza az ételek
kiszáradását és megőrzi vitamin- és ásványi
anyag tartalmukat.

NoFrost Plus

Az Adaptív Intelligens Rendszer megfigyeli,
feljegyzi, elemzi és rögzíti a felhasználó
legutolsó heti ajtónyitási szokásait. Ezután a
kompresszor működését, tehát a
hőfokszabályozást és az ezzel összefüggő
energiafogyasztást a megfigyelt
viselkedésmintához igazítja. Ez azt jelenti,
hogy a gyakori ajtónyitású időszakokban
már nem emelkedik meg olyan nagy
mértékben a készülék átlagos belső
hőmérséklete, mint a hagyományos
hűtőgépeknél, tehát megakadályozza a
baktériumok kialakulását.

AdaptTech: öntanuló kompresszorszabályozó
rendszer

A MultiFlow 360° ventlációs rendszer
egyenletesen oszlatja el az ionizált levegőt
annak érdekében, hogy az ételeink
hosszabb ideig frissek maradjanak.

IonAir + Multiflow 360°

USP :

TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP
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Fagyasztó és hűtőrészben isNo Frost kivitel

42 dB(A) re 1 pWZajszint  dB(A) re 1 pW

SN,N,ST,TKlimaosztály

18 hHiba esetén tárolási idő (h)

5 Kg/24hFagyasztási kapacitás (kg)

85 lFagyasztótér nettó űrtartalma (l)

222 lHűtőtér nettó űrtartalma (l)

235 kWh/JahrÉves energiafelhasználás (kWh/a)

0,64 kWhEnergia felhasználás (kWh/d)

A++Energiahatékonysági osztály

Információ az energia matricáról / hatékonyság :

NemAjtónyitás irányának megváltoztatása

2Hőmérsékleti zónák száma

NélkülHőmérő a fagyasztórészben

DigitálisHőmérő a hűtőtérben

ÜvegPolcok anyaga

2Állítható polcok száma a hűtőtérben

IgenÜvegtartó polc

/Automata jéggyártó

/Fagyasztórész ajtóval

3Fiókok a fagyasztóban

NemBelső ventilátor a hűtőrészben

IgenFagyasztó rész olvadékvíz elvzető rendeszerrel/ leolvasztás esetén

NemHőmérséklet szabályozás, fagyasztó

IgenSzabályozható hőmérséklet függetlenül a külső hőmérséklettől

IgenFigyelmeztetés nyitott ajtó esetén

IgenGyorsfagyaztó kapcsoló

NemIntenzív hűtés kapcsoló

AutomatikusFagyasztótér leolvasztásának módjNačin odtaljevanja zamrzovalnega prostora

AutomatikusHűtőtér leolvasztásának módja

BK031; Dimljena svetlo sivozelena, sijajnaBelsőtér színe

Jellemzők :

BK070; Bela / Pločevina, belo stekloSzín/Ajtó anyaga

BK070; Bela / RozsdamentesSzín/Ház anyaga

93,5 kgBruttó súly (kg)

/Termék típusa

86,0 kgNettó súly (kg)

760 mmCsomagolt termék mélysége

660 mmCsomagolt termék szélessége

1920 mmCsomagolt termék magassága

Da - samo spredajÁllítható lábak

JobbAjtónyitás iránya

640Szélesség nyitott ajtó esetén

640 mmMélység (mm)

600 mmSzélesség (mm)

1850 mmMagasság (mm)

1Független hűtési rendszerek száma

4Csillagok száma
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