
Alap információk :

BK070; Bela N/A RozsdamentesSzín/Ajtó anyaga

BK070; Bela N/A RozsdamentesSzín/Ház anyaga

75,5 kgBruttó súly (kg)

N/ATermék típusa

72,5 kgNettó súly (kg)

750 mmCsomagolt termék mélysége

640 mmCsomagolt termék szélessége

1910 mmCsomagolt termék magassága

Da - samo spredajÁllítható lábak

Jobbra változtathatóAjtónyitás iránya

644Szélesség nyitott ajtó esetén

640 mmMélység (mm)

600 mmSzélesség (mm)

1850 mmMagasság (mm)

1Független hűtési rendszerek száma

4Csillagok száma

97 lFagyasztótér bruttó űrtartalma (l)

229 lHűtőtér bruttó űrtartalma (l)

326 lNettó űrtartalom (l)

326 lBruttó űrtartalom (l)

EuroDugó fajtája

205 cmCsatlakozó kábel hossza (cm)

1Kompresszorok száma

JUS00513,CE,UA011AMegfelelőségi jelek

50 HzFrekvencia (Hz)

220-230 VFeszültség (V)

10 AÁramerősség (A)

120 WTeljesítmény (W)

Ni na voljoPanel ajtók összeszerelése

BK070; BelaTermék alapszine

MechanikusMűködtetés módja

Fagyasztórész alulKészülék kategóriája

3838942924309EAN kód

419477Termék kódja

RK6191AWTípusszám/Modellszám

GorenjeMárkanév

Hűtőszekrény/FagyasztóKészülék fajtája

419477
RK6191AW

Hűtőszekrény/Fagyasztó

Üvegtartó rácsPalacktartó polc
R600AHűtőfolyadék/gáz/

Slot-in: 60 cm széles helyre is behelyezhető a
készülék

LED csík a hűtőrész plafonjánBelső világítás
Üvegtartó polc rögzítő ujjacskákkalPalacktartó az ajtóban

Mechanikus vezérlés

A technológia akár 50%-kal is lecsökkenti a
jégképződést és a manuális leolvasztás
szükségességét.

FrostLess: Kiebb mértékű jégképződés a
fagyasztóban

Könnyen tárolhatja a legnagyobb darab
ételeket a fagyasztóban, a tágas SpaceBox
fiókban.

XXl SpaceBox fiók

Nagy fiók a hűtőszekrényben a zöldségek és
gyümölcsök számára.

CrispZone zöldségtartó rekesz páratartalom
szabályozással

USP :
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N/ANo Frost kivitel

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

T, ST, NKlimaosztály

30 hHiba esetén tárolási idő (h)

4.50 Kg/24hFagyasztási kapacitás (kg)

97 lFagyasztótér nettó űrtartalma (l)

229 lHűtőtér nettó űrtartalma (l)

296 kWh/annumÉves energiafelhasználás (kWh/a)

0,81 kWhEnergia felhasználás (kWh/d)

A+Energiahatékonysági osztály

Információ az energia matricáról / hatékonyság :

IgenAjtónyitás irányának megváltoztatása

2Hőmérsékleti zónák száma

NélkülHőmérő a fagyasztórészben

NélkülHőmérő a hűtőtérben

ÜvegPolcok anyaga

3Állítható polcok száma a hűtőtérben

IgenÜvegtartó polc

NemAutomata jéggyártó

0Fagyasztórész ajtóval

3Fiókok a fagyasztóban

NemBelső ventilátor a hűtőrészben

NemFagyasztó rész olvadékvíz elvzető rendeszerrel/ leolvasztás esetén

NemHőmérséklet szabályozás, fagyasztó

NemSzabályozható hőmérséklet függetlenül a külső hőmérséklettől

NemFigyelmeztetés nyitott ajtó esetén

NemGyorsfagyaztó kapcsoló

NemIntenzív hűtés kapcsoló

KéziFagyasztótér leolvasztásának módjNačin odtaljevanja zamrzovalnega prostora

AutomatikusHűtőtér leolvasztásának módja

BK031; Dimljena svetlo sivozelena, sijajnaBelsőtér színe

Jellemzők :
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