RMF 77920 Комбиниран хладилник с 4 врати, свободностоящ,
LongLife No Frost, А++
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DESCRIPTION

LIFE STYLE

на въздуха

Комбиниран хладилник с 4 врати, свободностоящ, LongLife No
Frost, А++

Maestro

ЦВЕТОВЕ

REFERENCE

IonClean

REF. 113430009
EAN. 8434778003888
КАТАЛОЖЕН КОДЕ.6014.ИН

RMF 77920

FEATURES

Свободностоящ комбиниран хладилник с 4 врати
Цвят: инокс със защита от отпечатъци
Външен контролен панел с изцяло сензорно управление
Бял LED дисплей
LongLife No Frost система с 2 охлаждащи кръга (за
хладилното и фризерното отделение)
Инверторен компресор А++
Отделение Multizone с регулиране на температурата от -18°
до +7°С (възможност отделението да бъде използвано като
хладилно или фризерно)
IonClean система (йонизатор) за пречистване на въздуха от
неприятни миризми
Функция „Бързо охлаждане“
Функция „Бързо замразяване“
Енергоспестяваща функция „Eco“ („Ваканция“)
Визуална и звукова аларма за температурата
Блокировка на управлението за безопасност
Фризер **** (подходящ за замразяване и дълготрайно
съхранение на прясна храна)
2 чекмеджета Fresh Box за съхранение на плодове и
зеленчуци
Вътрешно LED осветление в хладилното и фризерното
отделение
Антибактериално вътрешно покритие
Обезопасяващи подвижни стъклени полици и прегради с
метални краища
6 чекмеджета във фризерното отделение (3+3)
Специални аксесоари за лед на кубчета
Общ капаците: 648 литра (бруто)
Капацитет на хладилното отделение: 438 л (нето)
Капацитет на фризерното отделение: 184 л (нето)
Размери (в/ш/д): 1935/905/775 мм
Климатичен клас: N/T
Енергиен клас: А++

RMF 77920

DIMENSIONS
Височина (мм): 1935
Ширина (мм): 908
Дълбочина (мм): 775
Дължина (мм):
Тегло (кг): 133

TECH SPECS

МОНТАЖНИ РАЗМЕРИ

ЕНЕРГИЕН ФИШ

Ниша за вграждане (см): NA

Хладилна система: LongLife No Frost
Енергиен клас: A++
No Frost система в хладилното отделение: да
No Frost система в отделението за охлаждане: да
No Frost система във фризерното отделение: да
Обща вместимост (литри - бруто): 648
Вместимост на хладилното отделение (литри - нето): 455
Вместимост на отделението за охлаждане (литри - нето): NA
Вместимост на фризерното отделение (литри - нето): 182
Класификация на фризерното отделение (брой звезди): 4
Капацитет за замразяване (кг / 24 ч): 15,0
Годишна консумация на енергия (AEC ) - kWh за година: 380
Време за покачване на температурата (автономия при
прекъсване на ел. захранването) - часа: 16
Климатичен клас: N/T
Ниво на шум (dBA): 43
Сертификати: CE, TUV, GS

ЗАХРАНВАНЕ

Честота (Hz): 50
Ел. захранване (V): 220-240
Максимална номинална мощност (W): 175
Мощност - размразяване (W): 262
Консумация на електроенергия (kWh/ден): 1,04
Дължина на захранващия кабел (см): 175

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид на монтажа: Свободностоящи
Място за бутилки (брой): NA
Автоматично размразяване в хладилното отделение: да
Автоматично размразяване във фризерното отделение: да
Електронен регулируем термостат: да
Дисплей на вратата: да
Врата със защита от отпечатъци: да
Антибактериална защита: IonClean
Бутон за настройка на замразяването: да
Бутон за настройка на охлаждането: да
Блокировка на управлението за безопасност: да
Бързо замразяване: да
Бързо охлаждане: да
Режим „Ваканция“: да
Вътрешно осветление: да
Интегрирани дръжки: да

КОНТРОЛНИ ИНДИКАТОРИ

Индикатор за работещо хладилно отделение: да
Индикатор за работещо фризерно отделение: да
Индикатор за температурата във фризерното отделение: да
Индикатор за активирано бързо замразяване: да
Звукова аларма: да

ОКОМПЛЕКТОВКА

Многофункционално отделение: MultiZone
Система Twist за кубчета лед: да
Тавичка за лед: 2
Регулируеми предни крака: да
Ролер (заден): да
Регулируеми рафтове: да
Чекмеджета за плодове и зеленчуци: 4
Регулиране на температурата и влажността в
чекмеджетата: FRESH BOX
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ЕНЕРГИЕН ЕТИКЕТ

