FT41BXE
Chłodziarko-zamrażarka side-by-side,1 drzwi + 2
szuflady, NO - FROST, kolor inox, klasa A+
EAN13: 8017709162443
OPIS URZĄDZENIA
Klasa energochłonności A+
Całkowity No-Frost
Drzwi inox z powłoką antyśladową
Komora "Multizone" (w zależności od ustawienia parametrów pracy, jedna z komór
może pełnić funkcję chłodziarki lub zamrażarki),
poj. brutto 530 litrów,
Wyświetlacz LCD Touch Control
Funkcja “wakacje”,
Tryb pracy energooszczędny ECO (analizuje w jaki sposób urządzenie jest zwykle
używane i automatycznie dostosowuje jego pracę w celu zużycia jak najmniejszej
ilości energii),
Uszczelka przeciwbakteryjna (zapobiega rozmnażaniu się bakterii),
CHŁODZIARKA:
Pojemność netto 315 l (369 przy zastosowaniu Multizone)
Wysuwana szuflada
3 półki szklane
Oświetlenie LED
Active Fresh Blue Light (innowacyjny system oświetlenia wydłużający czas
przechowywania owoców i warzyw),
Alarm dźwiękowy temperatury
Pojemnik na jajka
2 regulowane balkoniki w drzwiach
1 balkonik na butelki
ZAMRAŻARKA**** :
Pojemność netto 98 l (152 przy zastosowaniu Multizone)
Funkcja szybkiego mrożenia
2 szuflady
WYMIARY [cm] (wysokość x szerokość x głębokość):
185 x 74 x 75 (80 cm z uchwytem)

Functions
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A+:
Klasa A + pozwala na oszczędność energii do 10% w stosunku do urządzeń należących do klasy A. Wydajność urządzenia jest gwarantowana
pomimo niskiego poziomu zużycia energii.

Powłoka zapobiegająca powstawaniu odcisków palców:
W większości naszych urządzeń stosowana jest, przy użyciu specjalnej technologii, powłoka zapobiegająca pozostawianiu odcisków palców na
powierzchni stali nierdzewnej.

Wyświetlacz LCD:
W celu optymalizacji wydajności oraz uproszczenia codziennej obsługi, wybrane urządzenia zostały wyposażone w przejrzysty wyświetlacz LCD,
przedstawiający wybrane funkcje oraz stan pracy.

Sterowanie dotykowe Touch Control:
Wybrane modele naszych urządzeń posiadają panele dotykowe, co stanowi komfort użytkowania i jest bardzo łatwe w utrzymaniu czystości.

Multizone:
W zależności od potrzeb komorę Multizone można stosować jako chłodziarkę lub zamrażarkę, wystarczy ustawić żądaną temperaturę na
elektronicznym wyświetlaczu.

No-Frost:
Funkcja ta zapobiega powstawaniu szronu na przechowywanych produktach oraz lodu w samym urządzeniu. Przekłada się to na brak konieczności
ręcznego rozmrażania urządzenia, a produkty zachowują optymalne wartości odżywcze oraz smakowe.

Dynamiczna cyrkulacja powietrza:
Specjalny system dynamicznej cyrkulacji powietrza pozwala na równomierną i efektywną dystrybucję zimnego powietrza wewnątrz komory
chłodziarki.

Active Fresh Blue Light:
Innowacyjny system pozwala na dłuższe utrzymanie w świeżości owoców i warzyw. Szuflady są oświetlone niebieskim światłem, którego
właściwości przyczyniają się do zachowania witamin i wartości odżywczych przez dłuższy czas.

Tryb wakacyjny:
Tryb wakacyjny jest szczególnie przydatny w razie dłuższej nieobecności w domu. Pozwala wyłączyć komorę chłodziarki, a zostawić włączoną
jedynie zamrażarkę.

Tryb ekonomiczny:
Tryb pozwalający na zmniejszenie zużycia energii oraz wody.

Powłoka antybakteryjna:
W wybranych modelach zostały zastosowane materiały antybakteryjne zawierające jony srebra, co zapewnia utrzymanie czystości na najwyższym
poziomie.

Ekspresowe zamrażanie:
Funkcja pozwala na obniżenie temperatury w komorze zamrażarki na kilka godzin, po czym zamrażarka automatycznie powraca do normalnej pracy.

Oświetlenie wnętrza LED:
Wybrane modele zostały wyposażone w wewnętrzne oświetlenie LED, które gwarantuje oszczędność energii elektrycznej i największą efektywność.
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