
IgenGyorsfagyaztó kapcsoló
NemIntenzív hűtés kapcsoló

Jellemzők :

Alap információk :

Sötétszürke metál N/A RozsdamentesSzín/Ház anyaga
139,0 kgBruttó súly (kg)
2 ajtósTermék típusa
128,0 kgNettó súly (kg)
770 mmCsomagolt termék mélysége
900 mmCsomagolt termék szélessége
1894 mmCsomagolt termék magassága
NeÁllítható lábak
MásAjtónyitás iránya
705 mmMélység (mm)
890 mmSzélesség (mm)
1768 mmMagasság (mm)
0Független hűtési rendszerek száma
4Csillagok száma
N/AFagyasztótér bruttó űrtartalma (l)
N/AHűtőtér bruttó űrtartalma (l)
521 lNettó űrtartalom (l)
550 lBruttó űrtartalom (l)
EuroDugó fajtája
200 cmCsatlakozó kábel hossza (cm)
1Kompresszorok száma
CE,ISO 9001,ISO 9002,LGAMegfelelőségi jelek
50 HzFrekvencia (Hz)
220-240 VFeszültség (V)
2 AÁramerősség (A)
200 WTeljesítmény (W)
Ni na voljoPanel ajtók összeszerelése
Sötétszürke metálTermék alapszine
ElektronikusMűködtetés módja
SzabadonállóLétrehozás módja
HűtőszekrényKészülék kategóriája
3838942438363EAN kód
198444Termék kódja
NRS85557ETípusszám/Modellszám
GorenjeMárkanév
Hűtőszekrény/FagyasztóKészülék fajtája

198444
NRS85557E

Hűtőszekrény/Fagyasztó

12 mVízadagoló egységbeli cső hossza
Vízadagoló csatlakozásVízadagoló egység
2 zöldségtartó rekeszZöldségtartó rekesz
R600AHűtőfolyadék/gáz/
Vészjelzés nyitott ajtó eseténTúl sokáig nyitva lévő ajtó

Belső világítás
Üvegtartó polc rögzítő ujjacskák nélkülPalacktartó az ajtóban
Automata jégkészítő egységJégkocka készítő
VízadagolóHidegvíz adagoló

Nagy fiók a hűtőszekrényben a zöldségek és
gyümölcsök számára.

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

USP :

TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP
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Fagyasztó és hűtőrészben isNo Frost kivitel
50 dB(A) re 1 pWZajszint  dB(A) re 1 pW
ST, SN, NKlimaosztály
3 hHiba esetén tárolási idő (h)
N/AFagyasztási kapacitás (kg)
180 lFagyasztótér nettó űrtartalma (l)
341 lHűtőtér nettó űrtartalma (l)
537 kWh/annumÉves energiafelhasználás (kWh/a)
1,47 kWhEnergia felhasználás (kWh/d)
AEnergiahatékonysági osztály

Információ az energia matricáról / hatékonyság :

NemAjtónyitás irányának megváltoztatása
2Hőmérsékleti zónák száma
DigitálisHőmérő a fagyasztórészben
DigitálisHőmérő a hűtőtérben
ÜvegPolcok anyaga
3Állítható polcok száma a hűtőtérben
IgenAutomata jéggyártó
0Fagyasztórész ajtóval
2Fiókok a fagyasztóban
NemBelső ventilátor a hűtőrészben
NemFagyasztó rész olvadékvíz elvzető rendeszerrel/ leolvasztás esetén
IgenHőmérséklet szabályozás, fagyasztó
N/ASzabályozható hőmérséklet függetlenül a külső hőmérséklettől
IgenFigyelmeztetés nyitott ajtó esetén
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