
ERF18000X Chladnička

Uchovávejte potraviny po svém

Každá přísada má místo v chladničce 600
CustomFlex®. Nastavitelné koše se zasouvají do
dveří chladničky a lze je uspořádat dle vašeho přání.
Od výhonků chřestu po košíčky borůvek, vše se
pohodlně vejde. Tyto koše lze také vyjmout a odnést

 Uzpůsobitelné ukládání s CustomFlex®

Systém CustomFlex® vám nabízí volnost v
přizpůsobení místa ve vaší chladničce. Vnitřek dveří
má pohyblivé koše různých velikostí, abyste mohli
prostor přizpůsobit vašim potřebám. Tyto koše lze i
odpojit, čímž je můžete pro snadný přístup vyjmout z

Vždy maximální chutě díky MultiFlow

Potraviny se nejlépe uchovávají s funkcí MultiFlow.
Naše technologie udržuje stabilní teplotu uvnitř vaší
chladničky, která brání vysychání všech vašich přísad.
Vytváří prostředí, které uchová potraviny chutné do
vašeho dalšího nákupu.

Další benefity
Police FlexiShelf se napůl zatáhne pro celkovou úložnou flexibilitu.•

Vnitřní LED osvětlení, které rozzáří každý roh vaší chladničky.•

Specifikace

Čistá kapacita chladícího prostoru: 358
(l)

•

Velmi tichá: 40 dB•
Automatické odmrazování chladící
přihrádky

•

Funkce rychlého chlazení•
Elektronická kontrola teploty s LED
indikátory.

•

Zvukový a světelný alarm déle
otevřených/nedovřených dveří

•

Poličky chladničky: 5 plná šířka, 1 flexi
polička , Skleněné s lištou

•

Speciální police pro chlazení lahví.•
Držák vajec: 1 na 8 vajíček•
Šuplíky chladničky:•
Osvětlení chladničky: Ve stropě, Interní
LED

•

Barva / design chladničky: Stříbrná a
dveře nerez ocel s ochranou proti
otiskům

•

Umístění dveřních závěsů: Vpravo,
zaměnitelné doleva

•

Nožky: Nastavitelné, Front adjustable
rollers

•

Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm):
1850 x 595 x 647

•

Vestavné rozměry (mm): 1900 x 600 x
570

•

Technické specifikace

Instalace : Volně stojící spotřebič•
Rozměry (mm) : 1850x595x647•
Energetická třída : A++•
Ovládání : Elektronické dotykové•
Odhadovaná roční spotřeba (KWh) : 113•
Odmrazování chladničky : Automatické•
Barva : Stříbrná + nerezová dvířka s úpravou proti otiskům prstů•
Délka kabelu (m) : 2.4•
Zavěšení dvířek : Vpravo, zaměnitelné doleva•
Hrubý objem chladničky (l) : 375•
Čistá kapacita chladícího prostoru (l) : 358•
Osvětlení chladničky : Ve stropě, Interní LED•
Napájecí napětí (V) : 230•
Frekvence (Hz) : 50•
Výška (mm) : 1850•
Šířka (mm) : 595•
Hloubka (mm) : 647•
Hlučnost (dB(A)) : 40•
Čistá hmotnost (kg) : 70.99•
EAN kód produktu : 7332543705849•
Produktové číslo pro partnery : All Open•

Popis výrobku


