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Specyfikacja:

Klasa energetyczna F

Pojemność netto (l) 302 (219/83)

Zużycie energii (kWh/rok) 290

Zdolność zamrażania (kg/24h) 3,89

Poziom hałasu (dB) 43

Wymiary netto/brutto (cm) 188x59,5x63/193,4x65,7x68,8

Waga netto/brutto (kg) 67/70

Kolor inox

Funkcje

Całkowicie bezszronowa (NoFrost)

Zero Clearance

Multi-Air Flow

Wyświetlacz elektroniczny

Oświetlenie LED

Szuflada na warzywa i owoce

Uchwyt na butelki o poj. do 2l

Funkcje szybkiego chłodzenia i mrożenia

Tryb wakacyjnyEAN: 6954903810331



Funkcje i praktyczne rozwiązania

Całkowicie bezszronowa
No Frost

Zero Clearance Multi-Air Flow

Rozmrażanie lodówki to przeszłość. Dzięki 
technologii NoFrost w środku urządzenia nie 

gromadzi się szron. Tym samym nie musisz już 
zaprzątać sobie głowy jednym z tradycyjnych 
elementów utrzymania urządzenia, lodówka 

dba o to za Ciebie!

Ustawienie lodówki przy ścianie to już nie 
problem! System otwierania drzwi Zero 

Clearance sprawia, że przy otwarciu drzwi pod 
kątem zaledwie 90° masz dostęp do wszystkich 

szuflad i pełni funkcjonalności urządzenia.

Technologia Multi-Air Flow zapewnia 
trójwymiarowy obieg zimnego powietrza we 

wnętrzu komory chłodziarki. Dzięki temu 
pozwala dłużej utrzymać świeżość oraz 

zachować smak i wartości odżywcze 
przechowywanych produktów. 



Funkcje i praktyczne rozwiązania

Wyświetlacz elektroniczny Oświetlenie LED Szuflada na warzywa i owoce

Nowoczesny i prosty w obsłudze wyświetlacz 
elektroniczny sprawia, że ustawienie żądanych 
funkcji czy temperatur jest dziecinnie proste, a 

wyświetlane dane są łatwo dostępne i 
czytelne. Umiejętnie wkomponowany w 

urządzenie wyświetlacz nadaje mu 
nowoczesnego wyglądu.

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

Funkcja szybkiego chłodzenia Tryb wakacyjny Zmiana kierunku otwierania drzwi

Jeżeli chcesz jak najszybciej schłodzić nowe 
produkty, lub nadchodzą niespodziewani 

goście, skorzystaj z funkcji szybkiego 
chłodzenia. Pozwoli ona szybciej obniżyć 

temperaturę świeżo włożonych produktów i 
zachować ich smak oraz składniki odżywcze.

Wyjeżdżasz na urlop lub wakacje? Przez dłuższy 
czas nie będzie Cię w domu? Przełącz swoją 

lodówkę w tryb wakacyjny! Pozwoli on 
utrzymać normalną pracę zamrażarki, 

przełączając chłodziarkę w tryb 
energooszczędny. Pamiętaj, by wcześniej 

opróżnić komorę chłodziarki.

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.



Funkcje i praktyczne rozwiązania

Uchwyt na butelki o poj. do 2l Funkcja szybkiego mrożenia

Urządzenie wyposażone jest w praktyczny, 
metalowy uchwyt na butelki. Zmieścisz w nim 

nawet 2 butelki o pojemności o 2 litrów. To 
także doskonały sposób na lepszą organizację 

przestrzeni wewnątrz komory chłodziarki. 

Funkcja szybkiego mrożenia pozwala w krótkim 
czasie zamrozić nowe produkty. Doskonale 

sprawdza się, gdy wracasz z zakupów lub gdy 
chcesz zamrozić dużą ilość żywności. Dzięki tej 

funkcji mrożone produkty dłużej zachowają 
świeżość i walory smakowe.
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