
RCB63326OX Chladnička kombinovaná s mrazákem

Oddíl s nulovou zónou zajistí optimální podmínky
pro každou surovinu
K tomu, aby vaše potraviny zůstaly čerstvé, je třeba
zajistit optimální skladovací podmínky. Tato
chladnička obsahuje dva oddíly s nulovou zónou,
které vám umožní individuální nastavení vlhkosti a
teploty.

Perfektní čerstvost bez nutnosti odmrazování

Díky beznámrazové technologii TwinTech® NoFrost
už není potřeba chladničku nikdy odmrazovat.
Potraviny si navíc díky nezávislé cirkulaci vzduchu v
chladničce a mrazničce zachovají mnohem déle
čerstvou chuť a vzhled.

Nejčerstvější potraviny díky extra stabilním a rovnoměrným podmínkám

Tato chladnička s mrazničkou maximálně využívá nových technologií, aby
uchovala vaše potraviny ke konzumaci po delší dobu. Technologie cirkulace
vzduchu MultiAir Flow zajišťuje rovnoměrnou cirkulaci vzduchu v celé
chladničce s mrazničkou, chrání tak vaše potraviny před náhlými změnami
teploty nebo vlhkosti a zajišťuje tak dlouhodobou čerstvost.

Další benefity
Energetická třída A++ zajistí pětinovou úsporu energie•

Vnitřní LED displej poskytuje pokročilé dotykové ovládání•

Specifikace

Čistá kapacita mrazáku : 91 (l)•
Čistá kapacita chladničky : 214 (l)•
Čistá kapacita nulové zóny 0°C: 0•
Hlučnost: 43 dB•
Automatické rozmrazování mrazící
přihrádky - TwinTech NoFrost

•

Automatické odmrazování•
Funkce Coolmatic - rychlé zchlazení
potravin

•

Mraznička s funkcí Frostmatic - rychlé
zmrazení

•

Elektronická kontrola teploty na LCD
displeji. Displej je umístěn na dveřích
chladničky.

•

Elektronická kontrola teploty•
Osvětlení chladničky: Ve stropě, Interní
LED

•

Umístění dveřních zámků: R
&reversible by technical service

•

Nastavitelné nožičky pro větší stabilitu•
Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm):
1845 x 595 x 647

•

Technické specifikace

Instalace : Volně stojící spotřebič•
Rozměry (mm) : 1845x595x647•
Energetická třída : A++•
Odhadovaná roční spotřeba (KWh) : 237•
Ovládání : Elektronické dotykové•
Čistý objem chladničky/mrazničky (l) : 214/91•
Hrubý objem chladničky/mrazničky (l) : 223/109•
Barva : Stříbrná a dveře nerez ocel s ochranou proti otiskům•
Osvětlení chladničky : Ve stropě, Interní LED•
Zavěšení dvířek : R &reversible by technical service•
Technologie zchlazování : No Frost•
Odmrazování mrazničky : Automatické•
Odmrazování chladničky : Automatické•
Počet termostatů : 1•
Akumulační doba (h) : 20•
Zmrazovací kapacita (kg/24h) : 4•
Hlučnost (dB(A)) : 43•
Typ držadla : 260 mm metal•
Délka kabelu (m) : 2.4•
Napájecí napětí (V) : 230•
Příkon (W) : 120•
EAN kód produktu : 7332543535651•
Kód produktu (PNC) : 925 070 751•
Product Partner Code : All Open•
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