C7280NLD2P1
Εντοιχιζόμενος ψυγειοκαταψύκτης, 280 L, NoFrost
Ενεργειακή κλάση A++
Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr
EAN13: 8017709252373

4ετής εγγύηση μόνο από το επίσημο δίκτυο της PETCO AE
Ύψος εντοιχισμού: 178 cm
Τύπος στήριξης πόρτας: Γλίστρες
Θέση μεντεσέδων: Δεξιά
Αντιστρέψιμες πόρτες
Ηλεκτρονικός θερμοστάτης
Χειριστήριο αφής LCD
Λειτουργίες: Διακοπές, Ταχεία κατάψυξη, Ταχεία συντήρηση,
Κλείδωμα χειριστηρίων, Ηχητική προειδοποίηση θερμοκρασίας,
Cooling timer
Συντήρηση
Αερόψυκτο
Κρυστάλλινα ράφια: 3
Life Plus 0°C Ζώνη
Συρτάρια για φρούτα/λαχανικά: 2
Κρυστάλλινο σταθερό ράφι επάνω από τα συρτάρια
Εσωτερικός φωτισμός Led
Πόρτα
1 ράφι με διάφανο καπάκι
2 ρυθμιζόμενα ράφια
1 μπουκαλοθήκη
1 αυγοθήκη
Κατάψυξη ****
NO FROST
3 συρτάρια
1 παγοθήκη
Τεχνικά / Ενεργειακή ετικέτα
Ενεργειακή κλάση: A++
Ισχύς: 140W, 1,1 A
Κατανάλωση: 233 kWh/χρόνο
Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 200 lt
Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 63 lt
Αυτονομία χωρίς ρεύμα: 21 h
Δυνατότητα κατάψυξης: 10 kg/24h
Κλιματική κλάση: SN, N, ST, T
Θόρυβος: 39 dB re 1 pw
Τάση (V): 230-240 V
Συχνότητα (Hz): 50 Hz

Πρίζα: Σούκο
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ): 1772x540x554mm
Σημ.: τα ξύλινα πάνελ της πόρτας δεν περιλαμβάνονται

Λειτουργίες
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54 cm
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Οθόνη LCD:
Για να βελτιστοποιήσετε την απόδοση και την απλούστευση της χρήσης της συσκευής, είναι μερικά πλυντήρια και ψυγεία μερικά είναι εξοπλισμένα με
μια οθόνη LCD που σας επιτρέπει να δείτε την κατάσταση του προϊόντος.

A++:
Οι συσκευές Smeg, εξοικονομούν ενέργεια έως και 30% σε σχέση με την κλάση Α (κατηγορία Α+++), διατηρώντας παράλληλα τη μέγιστη
αποδοτικότητα και διασφαλίζοντας τον απαραίτητο σεβασμό για το περιβάλλον.

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ:
Το κλείδωμα των χειριστηρίων υπάρχει σε διαφορετικούς τύπους προϊόντων και σας επιτρέπει να κλειδώσετε όλες τις λειτουργίες και τα προγράμματα,
καθώς και τις εντολές για ολοκληρωμένη ασφάλεια, ιδίως όταν υπάρχουν παιδιά.

Αεριζόμενο:
Το σύστημα κυκλοφορίας αέρα επιτρέπει την συνεχή κίνηση και την ομοιόμορφη κατανομή του κρύου στη συντήρηση.

Εσωτερικός φωτισμός LED:
Ορισμένα κορυφαία μοντέλα ψυγείων έχουν εσωτερικό φωτισμό LED για εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και την δημιουργία πιο ατμοσφαιρικού
φωτισμού.

Λειτουργία διακοπών:
Η επιλογή αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώσεις παρατεταμένης απουσίας από το σπίτι. Έτσι μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία της
συντήρηση, ενώ η κατάψυξη συνεχίζει να λειτουργεί.

Ταχεία κατάψυξη:
Η λειτουργία της ταχείας κατάψυξης σας επιτρέπει να παγώσετε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μεγάλες ποσότητες νωπών τροφίμων.
Ενεργοποιήστε την μερικές ώρες πριν, ώστε να μειωθεί η θερμοκρασία της κατάψυξης, ενώ μετά από λίγες ώρες αποκαθίσταται αυτόματα η κανονική
λειτουργία.

Εντελώς No-Frost:
Το Σύστημα No-Frost εμποδίζει το σχηματισμό πάγου (στην κατάψυξη) και της υγρασίας (στην συντήρηση). Κατά συνέπεια, δεν είναι πλέον
απαραίτητες οι περιοδικές εργασίες απόψυξης, τα τρόφιμα διατηρούνται καλύτερα και με αναλλοίωτη υφή, άρωμα και γεύση, ενώ οι συσκευασίες δεν
κολλούν μεταξύ τους ή με τα τοιχώματα, ιδιαίτερα στην κατάψυξη.

Aislamiento acústico 39 dB (A):
El nivel de aislamiento acústico se consigue mediante un excelente aislamiento y dispositivos especiales, específicamente
diseñada para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. Varia la rumurosidad dependiendo del
modelo.
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