MDRB521MGE22
Specyfikacja:
Klasa energetyczna

E

Pojemność netto (l)

378

Zużycie energii (kWh/rok)

265

Zdolność zamrażania (kg/24h)

8,5

Poziom hałasu (dB)

41

Wymiary netto (cm)

201,8x59,5x66

Waga netto (kg)

74

Kolor:

Black

Funkcje
Całkowicie bezszronowa (NoFrost)

Metal Cooling
Multi Air Flow
Wyświetlacz elektroniczny
Domykanie drzwi Assist Close
Oświetlenie LED
Zero Clearance
Komora zero

EAN:6 940461 916196

Półki Easy-Get
Szuflada na warzywa i owoce z regulacją wilgotności

Funkcje i praktyczne rozwiązania

Wyświetlacz elektroniczny

Metal Cooling

Całkowicie bezszronowa No Frost

Nowoczesny i prosty w obsłudze wyświetlacz

Zastosowana w tej chłodziarko-zamrażarce

Rozmrażanie lodówki to przeszłość. Dzięki

elektroniczny sprawia, że ustawienie żądanych

technologia Metal Cooling to nie tylko

technologii NoFrost w środku urządzenia nie

funkcji czy temperatur jest dziecinnie proste, a

nowoczesny wygląd wnętrza komory

gromadzi się szron. Tym samym nie musisz już

wyświetlane dane są łatwo dostępne i

chłodziarki, ale także lepsza funkcjonalność.

zaprzątać sobie głowy jednym z tradycyjnych

czytelne. Umiejętnie wkomponowany w

Metalowe wykończenie tylnej ściany

elementów utrzymania urządzenia, lodówka

urządzenie wyświetlacz nadaje mu

urządzenia sprawia, że temperatura we

dba o to za Ciebie!

nowoczesnego wyglądu.

wnętrzu komory szybciej osiąga żądane
wartości. Pozwala także skuteczniej ją
utrzymać.

Funkcje i praktyczne rozwiązania

Multi
Air Flow
Technologia Multi Air Flow zapewnia
trójwymiarowy obieg zimnego powietrza we
wnętrzu komory chłodziarki. Dzięki temu
pozwala dłużej utrzymać świeżość oraz

Domykanie drzwi Assist-Close
Funkcja domykania drzwi Assist Close pozwala
uniknąć przykrych niespodzianek, nadmiernego
zużycia energii i rozmrożenia produktów. Kiedy

zachować smak i wartości odżywcze

użytkownik nie zamknie drzwi do końca, Assist Close

przechowywanych produktów.

zrobi to za niego!

Komora zero
Zwana też komorą świeżości to specjalnie
wydzielona przestrzeń na przechowywanie

łatwo psujących się produktów, jak np. mięso,
ryby czy nabiał. Obniżona temperatura pozwala
dłużej zachować ich świeżość.

Funkcje i praktyczne rozwiązania

Szuflada na warzywa i owoce

Oświetlenie LED

Specjalna szuflada na warzywa i

Oświetlenie LED to nowoczesne i

Ustawienie urządzenia przy ścianie to już nie

owoce pozwala przechowywać je w

energooszczędne rozwiązanie, które sprawia,

problem! System otwierania drzwi Zero

optymalnych warunkach.

że łatwiej możesz dostrzec przechowywane w

Clearance sprawia, że przy otwarciu drzwi pod

Wydzielona strefa dla warzyw i

lodówce produkty. Zapewnia więcej światła niż

kątem zaledwie 90°masz dostęp do wszystkich

owoców to także ułatwienie w

tradycyjne żarówki, zużywając przy tym mniej

szuflad i pełni funkcjonalności urządzenia.

organizacji przestrzeni wewnątrz

energii.

komory chłodziarki.

Zero Clearance

Funkcje i praktyczne rozwiązania

Półki Easy-Get
Specjalnie zaprojektowane półki Easy-Get
sprawiają, że łatwiej dosięgniesz produktów
schowanych głęboko w lodówce. Wystarczy
wysunąć półkę, by móc je szybko wyciągnąć.
Praktyczne blokady sprawią, że półka wysunie
się w bezpieczny sposób.

