
1 Clas. tipului de aparat:

2 4  Compartiment congelator cu -18 °C sau mai rece

3 Temperatura mediului ambiant: SN de la +10°C până la +32°C N de la +16°C până la +32°C ST de la +16°C până la +38°C T de la +16°C până la +43°C

4 Racord fix pentru apă 3/4”

5 Pentru atingerea consumului de energie declarat, trebuie folosite distanţierele anexate la aparat. Prin aceasta adâncimea aparatului crește cu cca. 3,5 cm (1,5 cm BluPerformance). 

 Aparatul este complet funcţional și fără distanţiere, are însă un consum de energie ușor mai ridicat.
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WKEgb 582

GrandCru

Clasificarea tipurilor de aparate¹ 2

Clasa de eficienţă energetică m

Consum de energie 365 de zile/24h 106/0,290

Volum brut/net
Volum total 48/46 l

Nr. max. de sticle Bordeaux 0,75L 18

Clasa climatică³ SN-ST

Nivel de zgomot 34 dB(A)

Tensiune 220-240 V ~

Valoare de racordare 0,5 A

Ușa –

Material carcasă

Compartiment pentru vin
Zone de temperatură 1

Interval de temperatură +5°C și +20°C

Circuite de răcire reglabile separat 1

Tipul comenzii

Afişaj temperatură intern digital

Ventilator da

Proces de dezgheţare –

Iluminare interior LED

permanent schimbabil/reglabil da / da

Mâner

tip baghetă cu sist. de deschid. int. –

Funcţie Blocare copii da

Semnal de avertizare la avarii vizual şi sonor

Ușa deschisă: semnal de alarmă sonor

Design
Tip –

Montarea uşii –

Dimensiuni
Înălţime 45 - 45 cm

Laţime 56 - 56 cm

Adâncime incl. dist. de la perete min. 55 cm

Avantaje ale dotării
Material rafturi rafturi din lemn

Rafturi pentru depozitare 3

Rafturi pe şine telescopice 2

Filtru de carbon activ da

Balamale uşă –

Cod EAN 9005382178898
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2 Aparate cu compartiment de răcire
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