
Alap információk :

2Független hűtési rendszerek száma
4Csillagok száma
111 lFagyasztótér bruttó űrtartalma (l)
255 lHűtőtér bruttó űrtartalma (l)
331 lNettó űrtartalom (l)
366 lBruttó űrtartalom (l)
EuroDugó fajtája
205 cmCsatlakozó kábel hossza (cm)
2Kompresszorok száma
VDEGS,CE,UAMegfelelőségi jelek
50 HzFrekvencia (Hz)
220-230 VFeszültség (V)
10 AÁramerősség (A)
110 WTeljesítmény (W)
Ni na voljoPanel ajtók összeszerelése
FeketeTermék alapszine
ElektronikusMűködtetés módja
SzabadonállóLétrehozás módja
Fagyasztórész alulKészülék kategóriája
3838942311109EAN kód
150963Termék kódja
HZOKS3766PBF - RK67365SBTípusszám/Modellszám
GorenjeMárkanév
Hűtőszekrény/FagyasztóKészülék fajtája

150963
HZOKS3766PBF - RK67365SB

Hűtőszekrény/Fagyasztó

Big'n'Freeze nagy kosár /38 L/Big'Freeze
2 zöldségtartó rekeszZöldségtartó rekesz

Oº C  – Zero«n«Fresh fiók két kivehető
tárolódobozzal (33 l)

ZeroZone nulla fokos rekesz
Automatikus ajtózárAjtózsanér
Go«n«Save szabadság üzemmódGo' n' Save
2Kerekek hátul
Belső világítás (halogén)Belső világítás

Áramszünet esetén memorizálja az elért
legmagasabb hőmérsékletet

Memorizálás meghibásodás esetén
Hűtőszekrény szagtalanító filterSzagtalanító filter
1 dupla rekesz rögzített stopperrelPalacktartó az ajtóban

Az intenzív hűtési beállítás a MultiFlow
rendszerrel párosítva, – amely a hűtő hátsó
falába szerelt légbefúvókon keresztül hideg
levegőt áramoltat a normáltérbe – felgyorsítja
a speciális palacktartó rácsba helyezett
üvegek lehűtését, ugyanakkor a
helykihasználást is optimalizálja.

Gyors palack hűtés
GyorsfagyasztásGyorsfagyasztás kapcsoló

Ezen az érintőképernyős kijelzőn saját
nyelvünkön kommunikál velünk a készülék.

Érintőképernyős kijelzővel vezérelt

Elektronikus vezérlőpanel az ajtón
MultiFlow ventiláció a normáltérben3D-s légkeringtetés (ventilátor)

Ideális a nagybevásárlások után. Nagyobb
mennyiségű új élelmiszer, amely még nincs
lehűtve, hirtelen és nagy mértékben
megváltoztatja a stabil hőmérsékletet a
hűtőszekrény belsejében.

Gyorshűtés
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N/ANo Frost kivitel
40 dB(A) re 1 pWZajszint  dB(A) re 1 pW
SN,N,ST,TKlimaosztály
18 hHiba esetén tárolási idő (h)
10 Kg/24hFagyasztási kapacitás (kg)
Hűtő N/A 33Nettó űrtartalma a más hőmérsékletű hűtőrésznek
86 lFagyasztótér nettó űrtartalma (l)
245 lHűtőtér nettó űrtartalma (l)
333 kWh/annumÉves energiafelhasználás (kWh/a)
0,91 kWhEnergia felhasználás (kWh/d)
A+Energiahatékonysági osztály

Információ az energia matricáról / hatékonyság :

NemAjtónyitás irányának megváltoztatása
3Hőmérsékleti zónák száma
DigitálisHőmérő a fagyasztórészben
DigitálisHőmérő a hűtőtérben
ÜvegPolcok anyaga
3Állítható polcok száma a hűtőtérben
NemAutomata jéggyártó
/Fagyasztórész ajtóval
3Fiókok a fagyasztóban
IgenBelső ventilátor a hűtőrészben
NemFagyasztó rész olvadékvíz elvzető rendeszerrel/ leolvasztás esetén
IgenHőmérséklet szabályozás, fagyasztó
IgenSzabályozható hőmérséklet függetlenül a külső hőmérséklettől
IgenFigyelmeztetés nyitott ajtó esetén
IgenGyorsfagyaztó kapcsoló
IgenIntenzív hűtés kapcsoló
KéziFagyasztótér leolvasztásának módjNačin odtaljevanja zamrzovalnega prostora
AutomatikusHűtőtér leolvasztásának módja
Hangos értesítésFigyelmeztető jelzés/hiba esetén/fagyasztó/
Áttetsző, világoskék, fényesBelsőtér színe

Jellemzők :

Fekete N/A RozsdamentesSzín/Ajtó anyaga
Fekete N/A RozsdamentesSzín/Ház anyaga
116,0 kgBruttó súly (kg)
2 ajtósTermék típusa
108,0 kgNettó súly (kg)
720 mmCsomagolt termék mélysége
660 mmCsomagolt termék szélessége
2080 mmCsomagolt termék magassága
Da - samo spredajÁllítható lábak
JobbAjtónyitás iránya
640 mmMélység (mm)
600 mmSzélesség (mm)
2000 mmMagasság (mm)
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