S3C120P1
Εντοιχιζόμενη συντήρηση με εσωτερική κατάψυξη,
Ενεργειακή κλάση A+
Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr
EAN13: 8017709253516

4ετής εγγύηση μόνο από το επίσημο δίκτυο της PETCO AE
1 πόρτα, αναστρέψιμη
Τοποθέτηση με γλύστρες
Μεικτή χωρητικότητα: 192 λίτρα
Συντήρηση:
Καθαρή χωρητικότητα: 174 λίτρα
Αισθητήρας θερμοκρασίας
Αυτόματη απόψυξη
Εσωτερικός φωτισμός LED
4 ράφια από γυαλί ασφαλείας, τα 3 ρυθμιζόμενα
2 δοχεία για φρούτα/λαχανικά
Εσωτερικό πόρτας:
1 ράφι με διαφανές πορτάκι
2 ράφια ρυθμιζόμενα
1 μπουκαλοθήκη με μεταλλικό προστατευτικό
Κατάψυξη ****:
Καθαρή χωρητικότητα: 15 l
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
Ενεργειακής κλάση: A+
Ισχύς: 130 W
Τάση / Συχνότητα: 220-240V / 50Hz ~ / 1Α
Κατανάλωση ενέργειας/έτος: 215 kWh/χρόνο
Κλιματική κλάση: SN, N, ST
Δυνατότητα κατάψυξης: 2,0 kg/24h
Αυτονομία χωρίς ρεύμα: 12h
Θόρυβος: 35 dB (A) re 1 pW
Βάσει κανονισμού (ΕΕ) 1060/2010
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S3C120P1
ψυγείο
Εντοιχιζόμενα
Μονόπορτα
54 cm
ενεργειακή κλάση A+

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.

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

Αθόρυβο:
Ένα εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο θορύβου επιτυγχάνεται χάρη στην εξαιρετική μόνωση και σε ειδικές συσκευές, ειδικά σχεδιασμένες για να αποσβένουν
τους ήχους που παράγονται κατά τη λειτουργία του απορροφητήρα. Η στάθμη του θορύβου περιορίζεται στο ελάχιστο για μέγιστη άνεση στο χώρο.

ΥΨΟΣ:
Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει το ύψος της θέσης για τον εντοιχισμό των ψυγείων.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΨΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:
Η συντήρηση αποψύχεται αυτόματα μέσω μιας ενσωματωμένης αντίστασης. Το παραγώμενο νερό από την απόψυξη, απομακρύνεται
μέσω ενός ειδικού συστήματος εξάτμισης.
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