
Svetleče diode osvetlijo vsak kotiček
Notranja osvetlitev s svetlečimi diodami zagotavlja diskretno, mehko svetlobo, 
ki enakomerno razsvetljuje celoten prostor. Poleg tega so svetleče diode 
manjše in varčnejše od standardnih žarnic — bolj trajnostna izbira.

Prostoren predal čez celotno širino za dolge kose zelenjave nenavadnih 
oblik
Prostoren predal za zelenjavo čez celotno širino je namenjen shranjevanju 
vseh živil, ki jih kupite. Vanj preprosto spravite celo večje kose zelenjave. Od 
kumar do zelene, v ta predal lahko preprosto zložite vse.

Petletna garancija, popolna brezskrbnost 
Za popolno brezskrbnost ima kompresor petletno 
garancijo, ki krije delo, prevoz, odstranjevanje plina in 
ponovno polnjenje, splošna vzdrževalna dela in stroške 
servisa.

Upravljajte funkcije in temperaturo z elektronskim upravljanjem
Elektronsko upravljanje omogoča natančne spremembe temperature in drugih 
funkcij shranjevanja. Ta učinkovit hladilnik z zamrzovalnikom poskrbi za 
takojšne povratne informacije o nastavitvah na digitalni upravljalni plošči.

LowFrost olajša odtaljevanje, ki tudi ni potrebno tako pogosto
Učinkovit hladilnik z zamrzovalnikom z izpopolnjeno tehnologijo LowFrost, 
zaradi katere je odtaljevanje preprostejše in manj pogosto, saj uporablja skrite 
hladilne krogotoke, ki zmanjšajo nastajanje ledu.

Manj kopičenja ledu. Odtaljujte manj pogosto 
Hladilnik z zamrzovalnikom 3000 ima tehnologijo LowFrost za zmanjšanje 
nastajanja ledu, saj uporablja skrite hladilne krogotoke, zaradi katerih je 
odtaljevanje lažje in manj pogosto. 

Prednosti in značilnosti

• Elektronsko upravljanje temperature
• Samodejno odtaljevanje hladilnega dela
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Neto prostornina 
(hladilnik/zamrzovalnik) 164/41

Energijski razred A++
Glasnost (dB(A)) 39
Klimatski razred SN-N-ST

Smer zapiranja vrat desno-možnost spremembe smeri 
odpiranja

Vgradne mere (mm) ni na voljo
Zunanje mere (VxŠxG) v mm 1434x550x547
Namestitev prostostoječi
Min. ambient temp, C 10
Letna poraba el. energije (kWh) 170
Čas shranjevanja ob izpadu električne 
energije (h) 19

Bruto prostornina 
(hladilnik/zamrzovalnik) 166/41

Zamrzovalna zmogljivost (kg/24h) 2
Potrebna varnostna razdalja s 
stransko steno (mm) 0

Frekvenca (MHz) 50
Barva bela
Število stopenj termostata 1
Žarnice 1, notranja LED
Luči v hladilniku brez
Število zamrzovalnih predalov brez

Poklopci ne
Moč (V) 230
Varovalka (A) 10
Kolesa prilagodljiva, spredaj
Dolžina kabla (m) 2.5
Product Partner Code All Partn
PNC koda 925992225

Specifikacija izdelka
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