
Prateleiras em vidro, total segurança
As prateleiras robustas do frigorífico são feitas de vidro mais resistente do que 
o vidro normal. Além disso, a superfície macia permite limpar de imediato os 
derrames acidentais.

Combinado com design liso e porta flat
Este frigorifico combinado com porta achatada é perfeito para uma cozinha 
elegante. Vai ser a peça central da sua cozinha, com um design limpo sem 
pontas salientes e um visual perfeito que flui em direção ao pavimento.

Funções na ponta dos seus dedos. Com controlo tátil eletrónico
Com o controlo eletrónico tátil sabe sempre o estado do seu combinado. 
Controle facilmente diversas funções e defina as configurações precisas para 
o seu frigorífico com apenas um toque.

OptiSpace, maior capacidade de armazenamento
O combinado de grande capacidade é ótimo para famílias e tem um 
armazenamento bastante funcional. As caixas de arrefecimento e congelar 
podem ser removidas consoante a sua necessidade.

Frigorífico de duas portas de 1,434 x 55 x 54,7 com controlo eletrónico, 
puxador horizontal integrado, porta plana branca, Classe A+

Mais espaço para itens maiores
Mais espaço com o combinado OptiSpace. O espaçodo interior facilita no 
armazenamento dos seus alimentos preferidos. E pode remover prateleiras e 
gavetas para ingredientes mais altos ou de maior tamanho.

Product Benefits & Features

• Capacidade útil no congelador:  41 l 
• Capacidade útil no frigorífico: 164 l 
• Muito silencioso: apenas 40 dB 
• Descongelação automática do frigorífico
• Controlo eletrónico
• Iluminação interior
• Prateleiras: 3 largura completa, Vidro com guarnição 
• Prateleiras no congelador: 1, Vidro 
• Gavetas de legumes: 1 largura completa Plástico transparente 
• Porta com abertura à Direita e reversível
• Pés ajustáveis
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Dimensões (AxLxP), em mm 1434x550x547
Classe de Eficiência Energética 
(2010/30/EC) A+

Capacidade Total do Frigorífico 205
Tipo de controlo Eletrónico
Tecnologia de frio do congelador Estático
Iluminação 1, Interna. LED
Cons. anual energia, kWh 217
Capacidade bruta total, l 207
Nível de ruído, dB(A) (2010/30/EC): 39
Tipo de porta 1
Capacidade útil do frigorífico, (L) 164
Cap. útil congelador, (L) 41
Altura, mm 1434
Largura, mm 550
Profundidade, mm 547
Altura encastre, mm 0
Largura encastre, mm 0
Profundidade encastre, mm 0
Capacidade de congelação, kg/24h 3
Classe climática SN-N-ST-T
Voltagem, V 230
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