
Controlati electronic functiile si temperatura
Cu ajutorul controlului electronic puteti seta cu precizie temperatura sau 
functiile congelatorului. Modificarile sunt afisate instant pe panoul de control 
digital.

Alimentele se menţin proaspete cu Frostmatic
Funcţia Frostmatic activează puterea maximă pentru 
congelare rapidă, care menţine prospeţimea 
alimentelor. Congelatorul revine, apoi, la setările iniţiale.

Congelatorul compact potrivit oricarei bucatarii mici
Acest congelator compact reprezinta solutia ideala atunci cand nu dispuneti de 
prea mult spatiu pentru un congelator obisnuit.

Congelator compact, pentru mai mult spatiu in bucatarie
Congelatorul Compact 3000 se potriveste fara nicio problema in cele mici 
bucatarii. Desi are dimensiuni reduse, interiorul congelatorului compact este 
incapator, fiind solutia ideala pentru a beneficia la maximum de spatiul pe care 
il aveti la dispozitie.

Beneficii & caracteristici

• Instalare complet integrata, usa-pe-usa
• Capacitate neta congelator: 86 litri
• Dezghetare congelator: manuala
• Amplasare balamale usa: balamale pe dreapta, reversibila 
• Sertare congelator: 3 lăţime completă, Plastic transparent 
• Tava pentru gheata
• Avertizare sonora si vizuala pentru temperatura ridicata
• Avertizare sonora si vizuala pentru usa deschisa
• Functie de congelare rapida (FastFrezee) cu revenire automata la 
temperatura normala
• Picioruse: roti ajustabile frontale
• Foarte silentios: doar 39 dB
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Clasă eficienţă energetică F
Capacitate netă congelator, litri 95
Tehnologie răcire congelator Static
Dezgheţare congelator Manuală
Clasă climatică SN-N-ST-T
Consum anual de energie, kWh 220
Capacitate congelare, kg/24h 7.1
Autonomie, h 13.5
Nivel zgomot, db(A) 39
Temperatură ambientală min., °C 10
Temperatură ambientală max., °C 43
Tip control Control electronic
Lumină congelator Fără
Număr sertare congelator 3 lăţime completă
Tip sertare congelator Plastic transparent
Picioare/Roţi roti ajustabile frontale
Agent frigorific R600a
Tip produs încorporabil
Dimensiuni ÎxLxA, mm 819x596x547
Dimensiuni spatiu incastrare IxLxA 
(mm) 820x600x550

Greutate netă, kg 35.25
Cablu alimentare, m 2.4
Numărul produsului (PNC) 933027087

Specificatii tehnice
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