
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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CBNP 4858

Premium

Clasificarea tipurilor de aparate¹ 10

Clasa de eficienţă energetică K ⁵

Consum de energie 365 de zile/24h 149/0,408 ⁵

Volum brut/net
Volum total 391/344 l

Compartiment frigorific 271/243 l

din care compartimentul BioFresh 109/97 l

Compartiment congelator 120/101 l

Caracterisitcă stele²

4

Timp de depozitare în caz de avarie 24 h

Capacitate de congelare în 24 ore 16 kg

Clasa climatică³ SN-T

Nivel de zgomot 37 dB(A)

Tensiune 220-240 V ~

Valoare de racordare 1,4 A 190 W

Compartiment frigorific
Proces de dezgheţare automat

Iluminare interior LED

Sertare etanșe BioFresh 2

BioFresh-Plus reglabil da

Iluminare BioFresh LED

Ventilator da

Dispozitiv de depozitare a sticlelor Etajeră variabilă pentru sticle

GlassLine ușă de interior Premium/VarioBoxen

VarioBoxes da

Compartiment congelator
Proces de dezgheţare automat

Iluminare interior LED

Tehnologie de congelare NoFrost

Acumulator de frig 2

Dispozitiv pentru cuburi de gheaţă –

Producţie cuburi gheaţă in 24 ore –

Rezervă cuburi de gheaţă –

Dimensiuni
Înălţime 201 cm

Laţime 60,0 cm

Adâncime incl. dist. de la perete 66,5 cm ⁵

Avantaje ale dotării
Interfaţă –

SmartSteel –

SoftSystem da

Ușă/pereţi laterali alb/alb

Cod EAN 4016803170907
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10 Alte aparate
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