
RCB73821TY 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.
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Další benefity
Technologie MultiFlow zajišťuje dokonalé uchovávání potravin•

Specifikace

Čistá kapacita mrazáku : 94 (l)•
Čistá kapacita chladničky : 244 (l)•
Čistá kapacita nulové zóny 0°C: 22 l•
Hlučnost: 42 dB•
Automatické rozmrazování mrazící
přihrádky - TwinTech NoFrost

•

Automatické odmrazování•
Funkce Dovolená pro minimalizaci
spotřeby během Vaší delší
nepřítomnosti zabraňuje vytváření
plísní a pachů

•

Možnost odděleného ovládání prostoru
mrazničky i chladničky díky technologii
dvou termostatů

•

Osvětlení chladničky: Interní LED, Po
straně

•

Umístění dveřních zámků: R
&reversible by technical service

•

Nastavitelné nožičky pro větší stabilitu•
Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm):
2010 x 595 x 650

•

Technické specifikace

Instalace : Volně stojící spotřebič•
Rozměry (mm) : 2010x595x650•
Energetická třída : A++•
Odhadovaná roční spotřeba (KWh) : 274•
Ovládání : Elektronické dotykové•
Čistý objem chladničky/mrazničky (l) : 244/94•
Hrubý objem chladničky/mrazničky (l) : 253/104•
Barva : Dark Grey+Black Stainless Steel•
Osvětlení chladničky : Interní LED, Po straně•
Zavěšení dvířek : R &reversible by technical service•
Technologie zchlazování : NoFrost•
Odmrazování mrazničky : Automatické•
Odmrazování chladničky : Automatické•
Počet termostatů : 2•
Akumulační doba (h) : 18•
Zmrazovací kapacita (kg/24h) : 8•
Hlučnost (dB(A)) : 42•
Typ držadla : Integrated pocket handle•
Délka kabelu (m) : 2.1•
Napájecí napětí (V) : 220-240•
Příkon (W) : 162•
EAN kód produktu : 7332543691180•
Produktové číslo pro partnery : All Open•

Popis výrobku


