
ABB68211AF Mraznička

Skladovací podmínky na nejvyšší úrovni

Elektronické ovládání udržuje stálou a přesnou teplotu
mrazničky, která odpovídá těm nejpřísnějším
bezpečnostním standardům.

Vychutnejte si čerstvou chuť rozmražených
potravin
Funkce Frostmatic spustí maximální mrazicí výkon,
aby se potraviny zmrazily co nejrychleji, a nepřišly tak
o čerstvý vzhled a chuť. Poté se mraznička vrátí ke
standardnímu nastavení.

Nulová šance, že dveře zůstanou otevřené

Integrovaná zvuková signalizace vás vždy okamžitě
upozorní na to, že jste zapomněli zavřít dveře
mrazničky. Díky tomu vašim potravinám zajistíte
optimální skladovací podmínky, a navíc předejdete
plýtvání energií.

Specifikace

Pro plnou integraci do vestavné
kuchyně

•

Čistá kapacita mrazícího prostoru: 95
(l)

•

Odmrazování mrazáku: manuální•
Umístění dveřních pantů: Vpravo,
zaměnitelné doleva

•

Poličky mrazáku: 3 plná šířka ,
průhledný plast

•

Zmrazovací tác•
Funkce Frostmatic pro rychlé
zmrazování

•

Vizuální a akustický signál vysoké
teploty

•

Světelné a akustické upozornění
otevřených dveří

•

Funkce rychlého zmrazení s
automatickým návratem k normálu

•

Velmi tichý: pouze 38 dB•
Nožky : Front adjustable rollers•
Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 815
x 596 x 550

•

Vestavné rozměry (mm): 820 x 600 x
550

•

Technické specifikace

Instalace : Vestavná pod pracovní desku•
Rozměry (mm) : 815x596x550•
Energetická třída : A+•
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) : 820x600x550•
Frekvence (Hz) : 50•
Odhadovaná roční spotřeba (KWh) : 187•
Nejnižší teplota okolí (°C) : 10•
Délka kabelu (m) : 1.8•
Napájecí napětí (V) : 230-240•
Požad. jištění (A) : 10•
Příkon (W) : 120•
Ovládání : Elektronické•
Technologie zchlazování : Statická•
Odmrazování mrazničky : Ruční•
Výška (mm) : 815•
Šířka (mm) : 596•
Hloubka (mm) : 550•
Akumulační doba (h) : 29•
Zmrazovací kapacita (kg/24h) : 18•
Hlučnost (dB(A)) : 38•
Hrubý objem mrazáku (l) : 105•
Čistý objem mrazáku (l) : 95•
Čistá hmotnost (kg) : 35.25•
Barva : Bílá•
Zavěšení dvířek : Vpravo, zaměnitelné doleva•
Zásuvky mrazáku - počet : 3 plná šířka•
Chladivo : R600a•
Kód produktu (PNC) : 933 027 048•
EAN kód produktu : 7332543504565•
Product Partner Code : All Open•

Popis výrobku

Mraznička se
zásuvkami; plně
integrovaná s pevnými
dvířky; výška (mm): 820;
energetická třída: A+;
celková roční spotřeba
(KWh): 187; hlučnost
dB(A): 38; čistý objem
mrazničky (l): 95;
odmrazování: manuální;
ovládání: elektronické
ovládání; funkce:
Frostmatic pro rychlé
zmrazení s
automatickým návratem
k normální funkci,
vizuální a akustický
alarm při vysoké teplotě,
vizuální a akustický
alarm při otevřených
dvířkách; vybavení: 3
plastové plně široké
zásuvky, zamrazovací
tác
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