Lodówka do zabudowy NO FROST
BRB260076WW

CECHY GŁÓWNE:
• Pojemność: 263 l; chłodziarka: 192 l, zamrażalnik: 71 l
• Pełen No Frost – automatyczne rozmrażanie oraz dłuższa świeżość
przechowywanej żywności
• System TWIN Cooling Plus™ – dwa niezależne obiegi chłodzenia
• Kompresor Digital Inverter - 10 lat gwarancji
• Klasa energetyczna: A+ +
• Cool Select Plus - możliwość ustawienia 4 trybów pracy zamrażalnika
(zamrażalnik (-23oC~-17oC) / mrożenie (-5oC) / delikatne mrożenie (-2oC) /
chłodzenie (2oC)
• Technologia Space Max - zwiększona pojemność dzięki cieńszym ściankom
lodówki
• Precise Cooling – tryb stabilnego utrzymania temperatury w lodówce przy
max
wahaniach do ±0,5oC
• Poziom głośności – <38 dB(A)
• Zawiasy suwakowe

CECHY DODATKOWE:
• Funkcja Power Freeze – szybkie zamrażanie
• Funkcja Power Cool – szybkie chłodzenie
• Wewnętrzny, srebrny wyświetlacz LED
• Lodówka: 4 półki z hartowanego szkła, 2 szuflady
• Szuflada Fresh Zone – szuflada o obniżonej temperaturze
• Półka na wino
• Funkcja wakacje - tryb pracy o mniejszym zużyciu energii
• Zamrażalnik: 2 szuflady, 1 wysuwana półka Easy Slide
• Metalowe wykończenie półek
• Blokada rodzicielska
• Górne oświetlenie LED
• Możliwość przekładania drzwi
• Alarm otwartych drzwi

Cool Select
Plus

Twin Cooling Plus

wyświetlacz

Lodówka do zabudowy NO FROST
BRB260076WW

CECHY UNIKALNE:
• Jedyna lodówka do zabudowy z technologią SpaceMax
• Strefa Cool Select Plus – możliwość ustawienia zamrażalnika w trybie
chłodziarki
• Łatwa organizacja wnętrza lodówki dzięki w pełni wysuwanym szufladom,
szerokim
i głębokim półkom na butelki oraz ruchomym balkonikom na drzwiach lodówki

DLACZEGO SAMSUNG JEST LEPSZY?
• Pełen No Frost – automatyczne rozmrażanie oraz dłuższa świeżość
przechowywanej żywności
• Strefa Cool Select Plus – pozwala w razie potrzeb zwiększyć pojemność
chłodziarki,
lekko zmrozić mięso lub ryby by móc je dłużej przechowywać lub stworzyć
idealne
warunki do przechowywania mięs lub nabiału
• System TWIN Cooling Plus™ - dwa niezależne obiegi chłodzenia w
chłodziarce i zamrażalniku, dzięki czemu żywność zachowuje doskonałą jakość
i wilgotność, a zapachy nie przenikają się między komorami
• Technologia Space Max - zwiększona pojemność dzięki cieńszym ściankom
lodówki
• Precyzyjne utrzymywanie temperatury w granicach ±0,5oC Precise Cooling
pozwala zachować świeżość Twoich produktów na jeszcze dłużej
• Łatwa organizacja wnętrza lodówki sprawia, że wszystkie produkty są
zawsze w
dogodnym dla Ciebie miejscu
• Kompresor Digital Inverter - dzięki czujnikom zewnętrznym i wewnętrznym
kompresor automatycznie dostosowuje swoją pracę do zapotrzebowania na
chłodzenie. A optymalna praca kompresora pozwala obniżyć rachunki za prąd,
zapewniając również niezwykle cichą pracę urządzenia - 38 dB(A). Wysoka
jakość i niezawodność pracy została potwierdzona 10-letnią gwarancją.

INNE:
EAN: 8806088593166
Wymiary (WxSxG): 1775 x 540 x 550 mm
Waga: 65 kg (netto)
Roczne zużycie energii: --- kWh/rok
Proekologiczny czynnik chłodniczy: R600a

Półka Easy Slide

Szuflada Fresh

Półka na wino

