
1 Kl. rodzaju urządzenia:

2 4 - Zamrażarka z temperaturą -18 °C lub niższą

3 Temperatury otoczenia: SN od +10°C do +32°C N od +16°C do +32°C  ST od +16°C do +38°C T od +16°C do +43°C

4 Przyłącze na wodę z sieci (3/4'') odłączalne

5 Aby osiągnąć wskazany poziom zużycia energii, należy zastosować przekładki ścienne dołączane do urządzenia. To zwiększa głębokość urządzenia w przybliżeniu około 3,5 cm 

 (1,5 cm BluPerformance). Jeśli przekładki ścienne nie będą zastosowane urządzenie pozostanie w pełni funkcjonalne, natomiast będzie miało nieznacznie wyższy poziom zużycia energii.
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Vinidor

Klasyfikacja rodzaju urządzenia¹ 2

Klasa efektywnośći energetycznej A

Zużycie energii w ciągu 365 dni 137/0,375

Pojemność brutto/netto łącznie
całkowita 123/95 l

Max. ilość butelek o poj. 0.75 l 34

Klasa klimatyczna³ SN-ST

Poziom głośności w dB 38 dB(A)

Napięcie 220-240 V ~

Prąd znamionowy 0,8 A

Drzwi Drzwi ze szkła izolacyjnego, stal szlachetna

Obudowa stal szlachetna

Komora na wina
Strefy temperatury 2

Zakres temperatury +5°C do +20°C

Obiegi chłod. z własną regulacją 2

Sterowanie dsiplay LC

Wskaźnik temperaury wewnątrz cyfrowe

Wentylator tak

Metoda odszraniania automatyczne

Oświetlenie wnętrza LED

do włączenia na stałe/przyciemniane tak / tak

Uchwyt uchwyt drążkowy ze stali szlachetnej

z wbudow. mech. ułatwiającą otwie. –

Zabezpieczenie przed dziećmi tak

Awaria: alarm optyczny i akustyczny

Otwarte drzwi: alarm akustyczny

Wymiary
Wysokość 82,2 cm

Szerokość 60,0 cm

Głębokość z odstępem od ściany 57,5 cm

Zalety wyposażenia
Interfejs –

Design HardLine

Materiał półek półka drewniana

Ilość półek łącznie 5

Półki drewn.na szynach teleskop. 3

Filtr z węgla aktywowanego tak

Kierunek otwierania drzwi prawo wymienne

Kod EAN 9005382153758
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2 Urządzenia z częścią chłodzącą i z komorą o funkcji piwnicy

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

