
1 Класификация на типа уред:

2 4 Фризерна камера -18°C или по-студено

3 Околни температури: SN от +10°C до +32°C N от +16°C до +32°C ST от +16°C до +38°C T от +16°C до +43°C

4 Ледогенератор (IceMaker) – може да се изключва, автоматично приготвяне на кубчета лед, за свързване с водопроводната мрежа 3/4''

5 Посочената консумация на енергия се постига при използването на ограничители за отстояние от стената. Без тях посочената дълбочина на уреда се намалява с 3,50 cm. Ако тези приспособления   

 не се използват, това не влияе върху функционирането на уреда. В действителност при по-малко разстояние между уреда и стената консумацията на енергия се увеличава минимално.
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CUP 2901
Comfort

Класификация на типа уред¹ 7
Енергиен клас n ⁵

Кон. на енергия годишно/24 h 197/0,538 kWh ⁵
Общ/полезен обем
Общ/полезен обем 258/253 l
Общ/полезен Хладилно отделение 203/199 l
Общ/полезен Фризерно отделение 55/54 l
Маркировка със звезди² 4

Време за съхр. при повреда 25 h
Замразяване за 24 часа 4 kg
Климатичен клас³ SN-T
Ниво на шум 40 dB(A)
Напрежение 220-240 V ~
Потребляема мощност 1,0 A

Хладилно отделение
Размразяване на хладилника автоматично
Осветление на хладилника LED
Динамично охлаждане –
Поставка за бутилки Рафт за бутилки
Материал- поставки на вратата Comfort
Кутии Variobox –

Фризерно отделение
Технология на замаразяването SmartFrost
Размразяване на фризера ръчно
Осветление на фризера –
Акумулатори за студ –
Форма за кубчета за лед да
Ледогенератор (IceMaker) –
Производство на лед за 24 h –
Запаси от кубчета лед –

Размер
Височина 162,3 cm
Ширина 60 cm
Дълбочина вкл. разст. до стената 63,6 cm ⁵

Предимства на оборудването
Интерфейс –
SoftSystem на вратата –
SmartSteel –
Врата/странични стени бяло/бяло
EAN-Nr. 4016803026839
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7 Комбинирани хладилник-фризе


