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Lodówka
Do zabudowy
Cechy Główne
► Nowy Space Max™ Pojemność 267 l (chłodziarka 193 l,
zamrażalnik 74 l )
► No Frost - Koniec z rozmrażaniem i oszronioną żywnością
► System All-Around Cooling

► Humidity Fresh Szuflada o podwyższonej wilgotności Optymalna wilgotność i świeżość na dłużej
► Funkcje Power Cool & Power Freeze
► Klasa efektywności energetycznej: F
► Digital Inverter Cicha praca i mniejsze zużycie energii - trwałość
potwierdzona 10-letnią gwarancją
► Zawiasy suwakowe

Cechy Dodatkowe
► Górne oświetlenie LED (chłodziarka)

► Głośność: 35 dB(A)
► Wyświetlacz wewnętrzny - prostota i elegancja
SpaceMax™

No Frost

► Chłodziarka: 3 półki, 2 szuflady, 5 balkoników na drzwiach,
pojemnik na jajka
► Zamrażalnik: 2 szuflady, 1 wysuwana półka Easy Slide, tacka
na lód
► Błękitne szuflady i balkoniki
► Alarm otwartych drzwi (2 min)

Power Freeze

Power Cool

► Blokada rodzicielska
► Funkcja wakacje – tryb pracy o mniejszym zużyciu energii
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Dlaczego Samsung jest
lepszy?
► Technologia pełnego No Frost marki Samsung zapewnia
stały obieg chłodnego powietrza, systematycznie usuwając
nadmiar wilgoci z wnętrza lodówki. Dzięki temu lód i szron nie
osadzają się na ściankach czy produktach. Żywność
zachowuje świeżość i wartości odżywcze na dłużej, a
utrzymanie czystości jest łatwiejsze – bez rozmrażania.
► Funkcja Power Cool to intensywne wdmuchiwanie zimnego
powietrza do chłodziarki. Szybko schłodzone produkty oraz

ulubione napoje w czasie krótszym o 32%.
► Funkcja Power Freeze ustawia temperaturę w zamrażalniku
na najniższy poziom i uruchamia intensywny nadmuch

Cechy Unikalne
► Szuflada Humidity Fresh Szuflada o wyższej wilgotności
zapewnia idealne warunki do przechowywania warzyw I
owoców. Pozwala dłużej utrzymać świeżość i smak
produktów oraz ich wartości odżywcze.
► Nowa konstrukcja lodówki oraz innowacyjne rozwiązania
zastosowane w naszym niezawodnym kompresorze
zapewniają jego wydajność i cichą pracę. Nowe technologie
Samsung redukują odgłosy i drgania urządzenia, dzięki
czemu jest to jedna z najcichszych lodówek na rynku
osiągając poziom jedynie 35 dB

Inne:
► Kod produktu: BRB26600FWW/EF EAN: 8806092211087
► Wymiary (WxS):1775x540 mm

Waga: 72 kg

► Głębokość z rączką:550 mm Głębokość bez drzwi: 512 mm
► Długość kabla zasilającego: 2,5 m
► Roczne zużycie energii: kWh/rok
► Proekologiczny czynnik chłodniczy: R600a

zimnego powietrza. Dzięki temu zrobisz kostki lodu lub
głęboko zamrozisz żywność w czasie szybszym nawet o 35%.

