
MDRB379FGF01

Specyfikacja:

Klasa energetyczna F

Pojemność netto chłodzenie/mrożenie 173/100

Zużycie energii (kWh/rok) 295

Zdolność zamrażania (kg/24h) 11,5 kg

Poziom hałasu (dB) 41

Wymiary netto/brutto (cm) 54,7*63,2*180cm
58*66,4*188,5cm

Waga netto/brutto (kg) 58/64

Kolor biały

Funkcje

Sterowanie mechaniczne

Oświetlenie LED

Szuflada na warzywa i owoce

Zmiana kierunku otwierania drzwi

Zintegrowany uchwyt

Pudełko na pizze

Domykanie drzwi Assist Close

Łatwość przechowywania

Duża objętość zamrażarkiEAN: 6940461916233



Funkcje i praktyczne rozwiązania

Sterowanie mechaniczne Oświetlenie LED Szuflada na warzywa i owoce

Mechaniczne sterowanie pozwala w 
błyskawicznie w domyślny sposób ustawić 

żądaną temperaturę wewnątrz danej komory. 
Łatwy dostęp do pokrętła termostatu ułatwia 

sterowanie funkcjami urządzenia.

Oświetlenie LED to nowoczesne i 
energooszczędne rozwiązanie, które sprawia, 
że łatwiej możesz dostrzec przechowywane w 

lodówce produkty. Zapewnia więcej światła niż 
tradycyjne żarówki, zużywając przy tym mniej 

energii.

Specjalna szuflada na warzywa i owoce 
pozwala przechowywać je w optymalnych 

warunkach. Wydzielona strefa dla warzyw i 
owoców to także ułatwienie w organizacji 
przestrzeni wewnątrz komory chłodziarki.



Funkcje i praktyczne rozwiązania

Zintegrowany uchwyt Półka na butelki Zmiana kierunku otwierania drzwi

Urządzenie umożliwia zmianę kierunku 
otwierania drzwi tak, by można było je 
dogodniej ustawić w kuchni. Szczegóły 

dotyczące zmiany kierunku otwierania drzwi 
znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia.

Wygodna i łatwo dostępna półka na butelki 
pozwala zmieścić w niej nawet wysokie butelki 
o pojemności o 2 litrów. To praktyczny sposób 

na lepszą organizację przestrzeni wewnątrz 
komory chłodziarki. 

Dobrze wyprofilowany i pewny uchwyt ułatwia 
otwieranie i zamykanie drzwi urządzenia. 

Jednocześnie zintegrowany uchwyt dodaje 
drzwiom nowoczesnego, eleganckiego 

wyglądu.



Funkcje i praktyczne rozwiązania

Łatwość przechowywania

Miejsce odpowiednie dla osób, które niektóre 
produkty chcą przechowywać oddzielnie. Ta 
funkcja pozwala na łatwiejsze rozdzielenie 
produktów i dopasowanie lodówki do 
indywidualnych potrzeb.

Domykanie drzwi Assist-Close

Funkcja domykania drzwi Assist Close pozwala 
uniknąć przykrych niespodzianek, nadmiernego 
zużycia energii i rozmrożenia produktów. Kiedy 
użytkownik nie zamknie drzwi do końca, Assist
Close zrobi to za niego!

Strefa Flex Zone

Ta strefa umożliwia dopasowanie temperatury 
w lodówce do znajdujących się w niej aktualnie 
produktów.
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