WOLNOSTOJĄCA

Chłodziarko-zamrażarka
Kolor: CZARNY

Klasa: E

Szerokość: 60 cm

Oświetlenie: LED

More than Cooling
W urządzeniach marki Vestfrost dbamy nie tylko
o bezpieczeństwo przechowywanych produktów,
ale również Twoje zdrowie, wygodę użytkowania i domowy
budżet. Wszystkie rozwiązania zostały zamknięte
w minimalistycznym, nowoczesnym designie.

Technologia oparta na specjalnym module, z diodą UV-C LED
oraz filtrem węglowym, znajdującym się w górnej części lodówki.
Filtr węglowy neutralizuje nieprzyjemne zapachy a dioda UV-C LED usuwa
99,9% bakterii, wirusów i grzybów w powietrzu przechodzącym przez filtr.

Technologia chłodzenia pozwalająca na równomierne
i równoczesne chłodzenie i mrożenie artykułów spożywczych;
powietrze nie przenika między komorami, dzięki czemu
zapachy z chłodziarki i zamrażarki się nie mieszają.

Filtr Maxi Fresh eliminuje etylen uwalniany z roślin podczas
procesu dojrzewania, zwiększając okres ich przydatności.

MetalCooling
Metalowe wykończenie tylnej ściany chłodziarki wspomaga
utrzymanie temperatury, poprawia jej stabilność oraz zapewnia
szybszy powrót do poziomu wyjściowego po otwarciu drzwi.
Dzięki temu oszczędzamy energię, którą pobiera chłodziarka.

FUNKCJE
Super Freeze / Super Cool
Tryb pracy ekonomicznej / Tryb wakacyjny
Zabezpieczenie przed dziećmi / Alarm otwartych drzwi
Zero Clearance
Sterowanie Touch Control
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WOLNOSTOJĄCA

Chłodziarko-zamrażarka

VR-FB383-2H0P

WYMIARY
Wysokość: 2010 mm

Szerokość: 595 mm

Głębokość: 650 mm

WYPOSAŻENIE
Tacka na lód

4 półki drzwi

Półka na butelki do wina

3 szuflady zamrażarki

Przedział schładzania - komora zero

4 półki szklane w chłodziarce

vShelf - regulowana półka szklana
Szuflada z regulacją wilgotności
Pojemnik na jajka

Półki szklane, pólki na drzwiach
i szuflady z listwami inox
Przenośna półka na wino

DODATKOWE INFORMACJE
Pojemność całkowita netto

367 l

Pojemność chłodziarki netto

266 l

Pojemność zamrażarki netto

101 l

Zdolność zamrażania kg/24h

8

Poziom hałasu

41 dB

Roczny pobór energii

250 kWh

Czynnik chłodniczy

R600a

Zakres temperatur chłodziarki

+8°C, +6°C, +5°C, +4°C, +2°C,
szybkie chłodzenie

Zakres temperatur zamrażarki

-16°C, -18°C, -20°C, -22°C, -24°C,
szybkie zamrażanie

EAN

5901138701935

VR-FB383-2H0P

Listwy półkowe INOX
Szuflada z regulacją
wilgotności
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Oświetlenie LED
po bokach
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