
EJ2802AOW2 Chladnička kombinovaná s mrazákem

Spolehlivá energetická účinnost

Uchovávejte potraviny účinně a efektivně v této energeticky úsporné chladničce
s mrazničkou. Má energetickou třídu A++, díky které spotřebuje o 25 procent
méně energie než spotřebiče třídy A+. A vy tak ušetříte na provozních
nákladech.
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Vaše volba uchovávání, s OptiSpace

Naše velká chladnička s mrazničkou je skvělá pro rodinný život díky množství
úložných možností nahoře i mezi policemi. Kdykoliv však zjistíte, že vám
dochází místo, zásuvku na zeleninu a chladicí a mrazicí zásuvky lze snadno
odpojit a vyjmout dle vašich specifických potřeb.

Specifikace

Čistá kapacita mrazáku : 50 (l)•
Čistá kapacita chladničky : 209 (l)•
Velmi tichá: jen 40 dB•
Automatické odmrazování•
Osvětlení mrazáku:•
Osvětlení chladničky: LED žárovka•
Poličky chladničky: 3 plná šířka ,
Skleněné s lištou

•

Poličky mrazáku: 1, Drátěné•
Šuplíky chladničky: 1 plná šířka ,
průhledný plast

•

Umístění dveřních zámků: Vpravo,
zaměnitelné doleva

•

Nastavitelné nožičky pro větší stabilitu•
Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm):
1590 x 545 x 604

•

Technické specifikace

Instalace : Volně stojící spotřebič•
Rozměry (mm) : 1590x545x604•
Energetická třída : A++•
Odhadovaná roční spotřeba (KWh) : 197•
Ovládání : Mechanické•
Čistý objem chladničky/mrazničky (l) : 209/50•
Hrubý objem chladničky/mrazničky (l) : 213/50•
Barva : Bílá•
Osvětlení chladničky : LED žárovka•
Zavěšení dvířek : Vpravo, zaměnitelné doleva•
Technologie chlazení : Statická•
Odmrazování mrazničky : Ruční•
Odmrazování chladničky : Automatické•
Počet termostatů : 1•
Akumulační doba (h) : 20•
Zmrazovací kapacita (kg/24h) : 3•
Hlučnost (dB(A)) : 40•
Typ držadla : Bluefire short plastic, Vertical•
Délka kabelu (m) : 2.4•
Požad. jištění (A) : 10•
Napájecí napětí (V) : 230•
Příkon (W) : 125•
EAN kód produktu : 7332543335862•
Produktové číslo pro partnery : All Open•

Popis výrobku


